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Asiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

Tervetuloa, tuen pääkäyttäjät

Tämä dokumentaatio on tarkoitettu pääkäyttäjille, jotka haluavat määrittää Salesforce-asiakastuen ja -tukiominaisuuksia (tunnetaan myös
nimellä Service Cloud). Se on lajiteltu tehtävien mukaan, joten löydät nopeasti tiedot, joita tarvitset yhtiösi tukiongelmia ratkaisevien
ominaisuuksien määrittämiseen. Esimerkiksi itsepalvelu-verkkosivustojen määrittämiseen liittyvät tiedot sijaitsevat osiossa "Web-kanavian
ja sosiaalisten kanavien luominen", eikä osiossa, joka sisältää ominaisuuksien nimiä, kuten Asiakasportaali tai Chatter Answers. Voit
kuitenkin hakea tietoja tästä dokumentaatiosta hakusanojen avulla löytääksesi ominaisuuden nimen tai tukiratkaisun. Huomaa, että tämä
dokumentaatio ei sisällä useita ominaisuuskohtaisia konsepteja tai yhteenvetoja. Ne löydät dokumentaatiosta Tue asiakkaitasi.

Dokumentaatiot Asiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito ja Tue asiakkaitasi sisältävät yhdessä tiedot, joita tarvitset asiakastuen
määrittämiseen ja tarjoamiseen Salesforce:n avulla.

Asiakaskanavien määrittäminen

Sähköpostikanavien luominen

Sähköpostista tapaukseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi-
tai Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Muunna asiakkailtasi saamat sähköpostit automaattisesti tapauksiksi Salesforceen seurataksesi ja
ratkaistaksesi asiakkaiden ongelmia nopeasti.

Voit määrittää Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon. Ne
molemmat tukevat erilaisia liiketoimintatapauksia.

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa

Sähköpostista tapaukseksiLisätiedot

Pidä sähköpostiliikenne
verkkosi palomuurin
ulkopuolella äläkä hyväksy yli 25
Mt sähköposteja

Pidä sähköpostiliikenne
verkkosi palomuurin
sisäpuolella ja hyväksy yli 25 Mt
sähköposteja

Liiketoimintatapaus:

Sinun täytyy määrittää
Salesforce Apex
-sähköpostipalvelut
muuntaaksesi sähköposteja
tapauksiksi

Sinun täytyy ladata ja asentaa
Sähköpostista tapaukseksi
-agenttiohjelma paikalliselle
laitteellesi muuntaaksesi
sähköposteja tapauksiksi

Määritykset:

Käyttäjälisenssien määrä kertaa
1 000, päivittäin enintään 1 000
000.

2 500Tapauksiksi muunnettavien
sähköpostien enimmäismäärä
per päivä:
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Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa

Sähköpostista tapaukseksiLisätiedot

Alle 25 MtYli 25 MtSähköpostien tiedostokoko, mukaan lukien
aihe, viesti ja liitetiedostot:

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminto on käytettävissä
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon ottaminen
käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi -toiminto auttaa yhtiötäsi ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia tehokkaasti
ja vastaamaan niihin sähköpostitse. Salesforce luo tapaukset ja täyttää sen kentät automaattisesti,
kun asiakkaat lähettävät sähköpostia määrittämiisi osoitteisiin.

1. Sähköpostista tapaukseksi vaatii Sähköpostista tapaukseksi -agentin lataamisen. Sen avulla voit
pitää kaiken sähköpostiliikenteen verkkosi palomuurin takana ja hyväksyä asiakkailta yli 25 Mt
sähköposteja.

2. Asenna agentti palomuurisi taakse.

3. Ota Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi
-asetuksesi.

4. Määritä sähköpostin reititysosoitteiden asetukset muuttaaksesi tapaa, jolla Salesforce käsittelee
asiakkailtasi saadut sähköpostit.

5. Testaa sähköpostin reititysosoitteesi manuaalisesti lähettämällä niihin sähköpostia ja
varmistamalla, että sähköpostit muunnetaan tapauksiksi niiden reititysosoiteasetusten perusteella.

6. Lisää määrittämäsi sähköpostiosoite yhtiösi tukipalvelun verkkosivustolle. Tämä on
sähköpostiosoite, jota asiakkaat voivat käyttää toimittaessaan tapauksia tukitiimillesi.

7. Lisää Sähköpostit-luettelo Tapaukset-sivuasetteluun.

8. Luo halutessasi malleja, joita agentit voivat käyttää vastatessaan sähköpostiin. Nämä mallit
voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon ottaminen käyttöön ja määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon ottaminen
käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Salli yhtiösi muuntaa saapuvia sähköpostiviestejä automaattisesti tapauksiksi ottamalla Sähköpostista
tapaukseksi -toiminto käyttöön ja valitsemalla sinulle sopivat asetukset.

Note:  Ennen Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon käyttöönottoa ja määrittämistä, sinun
täytyy ladata ja asentaa Sähköpostista tapaukseksi -agentti paikalliselle tietokoneellesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja
valitse Sähköpostista tapaukseksi.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Sähköpostista tapaukseksi.

4. Määritä Sähköpostista tapaukseksi -asetuksesi.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Sähköpostista tapaukseksi -asetukset

Reititysosoitteiden määrittäminen Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnoille

Sähköpostista tapaukseksi -asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Määritä Sähköpostista tapaukseksi -asetuksesi mukauttaaksesi tapaa, jolla Salesforce käsittelee ja
luo tapauksia saapuvista sähköposteista.

Avaa nämä asetukset kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista
tapaukseksi  ja valitsemalla Sähköpostista tapaukseksi.

KuvausSähköpostista tapaukseksi -asetus

Sallii Salesforcen luoda tapauksia saapuvista
sähköposteista.

Ota käyttöön Sähköpostista
tapaukseksi

Sallii tapausten omistajien vastaanottaa
automaattisesti sähköposti-ilmoituksia
tapauksiinsa liittyvistä uusista sähköposteista.
Sähköposti-ilmoitusten perusteella tapauksen

Ilmoita tapauksen omistajalle
uusista sähköposteista

omistaja velvoitetaan vastaamaan uuteen
sähköpostiviestiin. Kun sähköpostiviestiin
vastataan, tehtävä sulkeutuu. Voit poistaa
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KuvausSähköpostista tapaukseksi -asetus

sähköposti-ilmoitukset käytöstä milloin tahansa poistamalla
valintaruudun valinnan.

Varoittaa käyttäjiä ennen kuin he tarkastelevat saapuvien
HTML-sähköpostien sisältöä, jolloin he voivat jättää avaamatta

Ota käyttöön HTML-sähköposti

mahdollisesti haitalliset HTML-viestit, jotka voivat vahingoittaa
tietokoneita. Jos tämä asetus ei ole valittuna, tukiagentit näkevät
sähköpostiviestien lisätietosivuilla vain tekstiä HTML-muotoilun
sijaan. Kun agentit vastaavat sähköpostiviestiin, viestin tekstiversio
kopioidaan sähköpostieditoriin HTML-koodin sijasta.

Lisää viestiketjun tunnuksen sähköpostin aiheeseen. Viestiketjun
tunnus on yksilöllinen numero, joka osoittaa organisaation ja

Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin
aiheeseen

lähtevään sähköpostiin liittyvän tapauksen. Sen avulla voit
varmistaa, että alkuperäiseen sähköpostiin lähetetyt vastaukset
liittyvät oikeaan tapaukseen.

Lisää viestiketjun tunnuksen sähköpostin tekstiosaan.Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin
tekstiosaan

Lisää käyttäjän allekirjoituksen vastauksen alle, mutta ennen
viestiketjua. Jos tämä asetus ei ole valittuna, käyttäjän allekirjoitus
asetetaan viestiketjun alle.

Aseta käyttäjien allekirjoitukset ennen
sähköpostin viestiketjuja

Käytä yksilöllisiä tunnuksia sähköpostin aiheille ja sähköpostin tekstiosille

Varmista, että lähtevien sähköpostiesi aiherivi ja tekstiosa ovat yksilöllisiä.

Varoitus:  Jos Sähköpostin aiheen tunnus  ja Sähköpostin tekstiosan tunnus  ovat identtisiä, Sähköpostista
tapaukseksi -toiminto luo kuhunkin tapaukseen liittyvistä sähköposteista loputtoman silmukan. Jos näitä asetuksia ei ole valittuna,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminto saattaa aikanaan lopettaa uusien sähköpostien hyväksymisen.

Jätä viestiketjun tunnus pois sähköpostista poistamalla sekä Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin aiheeseen-
että Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin tekstiosaan  -valintaruutujen valinnat. Uusi tapaus luodaan
automaattisesti, kun tukiagentti vastaa lähtevään tapaussähköpostiin.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
määrittäminen:
• “Sovelluksen

mukautusoikeus”

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
ottaminen käyttöön
• “Kaikkien tietojen

muokkausoikeus”

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnot auttavat yhtiötäsi ratkaisemaan asiakkaiden
ongelmia nopeasti sähköpostitse. Salesforce luo tapaukset ja täyttää niiden kentät automaattisesti,
kun asiakkaat lähettävät sähköpostiviestejä määrittämistäsi osoitteista.Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto sallii sinun käsitellä jopa 25 Mt kokoisia asiakassähköposteja.

1. Määritä Tapauksen oletusomistaja  ja Automatisoitu tapauksen
omistaja organisaatiollesi.

2. Ota käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto.

3. Ota käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto.

4. Määritä sähköpostin reititysosoitteiden asetukset muuttaaksesi tapaa, jolla Salesforce käsittelee
asiakkailtasi saadut sähköpostit.

5. Testaa sähköpostin reititysosoitteesi manuaalisesti lähettämällä niihin sähköpostia ja
varmistamalla, että sähköpostit muunnetaan tapauksiksi niiden reititysosoiteasetusten perusteella.

6. Lisää määrittämäsi sähköpostiosoite yhtiösi tukipalvelun verkkosivustolle. Tämä on
sähköpostiosoite, jota asiakkaat voivat käyttää toimittaessaan tapauksia tukitiimillesi.

7. Lisää Sähköpostit-luettelo Tapaukset-sivuasetteluun.

8. Luo halutessasi malleja, joita agentit voivat käyttää vastatessaan sähköpostiin. Nämä mallit
voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä.

Note: Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto lyhentää sähköpostin tekstin
automaattisesti 32 000 merkkiin. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat korottaa tämän
rajoituksen 128 000 merkkiin organisaatiollesi.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon ottaminen käyttöön ja määrittäminen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
ottaminen käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Muunna saapuvat sähköpostiviestit automaattisesti tapauksiksi Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnon avulla ilman lataamatta tai asentamatta ohjelmia.

Note:  Ennen Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon käyttöönottoa, määritä
Tapauksen oletusomistaja  ja Automatisoitu tapauksen käyttäjä
ja ota käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja
valitse Sähköpostista tapaukseksi.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa.

4. Valitse asetukset Sähköpostin enimmäismäärä ylitetty -toiminto  ja
Valtuuttamaton lähettäjä -toiminto sen mukaan, miten yhtiösi aikoo käyttää
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintojen
reititysosoitteiden asetukset

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Käytä Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -asetukset määrittävät, miten Salesforce käsittelee
saapuvat sähköpostiviestit, jotka ylittävät organisaatiosi päivittäiset käsittelyrajoitukset tai saadaan
valtuuttamattomilta lähettäjiltä.

Nämä asetukset koskevat vain Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa. Lisätietoja yleisistä
Sähköpostista tapaukseksi -asetuksista on kohdassa Sähköpostista tapaukseksi -asetukset.

KuvausSähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-asetus

Valitse mitä Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto tekee sähköpostille, joka
ylittää organisaatiosi sähköpostien päivittäisen
käsittelyrajoituksen:

Sähköpostin enimmäismäärä
ylitetty -toiminto

• Palauta viesti — Sähköpostipalvelu
palauttaa viestin ja ilmoituksen viestin
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KuvausSähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -asetus

hylkäämisen syystä lähettäjälle tai Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon Automatisoidun tapauksen
käyttäjälle.

• Hylkää viesti — Sähköpostipalvelu hylkää viestin ilmoittamatta
lähettäjälle.

• Laita viesti uuteen jonoon — Sähköpostipalvelu asettaa viestin
käsittelyjonoon 24 tunniksi. Jos viestiä ei käsitellä 24 tunnin
kuluessa, sähköpostipalvelu palauttaa lähettäjälle viestin ja
ilmoituksen hylkäämisen syystä.

Jos olet rajoittanut Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnossa käytettäviä sähköpostiosoitteita ja toimialueita

Valtuuttamaton lähettäjä -toiminto

Hyväksy sähköposti osoitteesta  -kentässä, valitse
mitä tapahtuu estettyjen lähettäjien sähköposteille:

• Palauta viesti — Sähköpostipalvelu palauttaa viestin ja
ilmoituksen viestin hylkäämisen syystä lähettäjälle tai
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon
Automatisoidun tapauksen käyttäjälle.

• Hylkää viesti — Sähköpostipalvelu hylkää viestin ilmoittamatta
lähettäjälle.

Varmista, että lähtevien sähköpostiesi aiherivi ja tekstiosa ovat yksilöllisiä.

Varoitus:  Jos Sähköpostin aiheen tunnus  ja Sähköpostin tekstiosan tunnus  ovat identtisiä, Sähköpostista
tapaukseksi -toiminto luo kuhunkin tapaukseen liittyvistä sähköposteista loputtoman silmukan. Jos näitä asetuksia ei ole valittuna,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminto saattaa aikanaan lopettaa uusien sähköpostien hyväksymisen.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Reititysosoitteiden määrittäminen Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa -toiminnoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Reititysosoitteiden
määrittäminen
Sähköpostista tapaukseksi-
ja Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnoille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin määrität reititysosoitteet Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnoille, sinun täytyy ensin ottaa Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käyttöön ja
määrittää Sähköpostista tapaukseksi -asetuksesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja
valitse Sähköpostista tapaukseksi.

2. Napsauta Reititysosoitteet-luettelosta Uusi.

3. Määritä reititysosoiteasetuksesi.

4. Napsauta Tallenna.
Määrittämääsi reititysosoitteeseen lähetetään sähköposti.

5. Napsauta vahvistussähköpostissa olevaa linkkiä.
Vahvistussivu avautuu Web-selaimessasi.

6. Napsauta vahvistussivulla olevaa linkkiä jatkaaksesi Salesforce:en.

Sinun täytyy määrittää sähköpostijärjestelmäsi välittämään tapaukset Salesforcen tarjoamaan
sähköpostipalveluosoitteeseen.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintojen
reititysosoitteiden asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi-
tai Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Voit määrittää reititysosoitteiden asetuksesi, kun olet lisännyt ja vahvistanut reititysosoitteesi
Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnoille.

KuvausAsetus

Reititysosoitteen nimi — Esimerkiksi VIP-tuki tai
Tavallinen tuki.

Reititysnimi

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde:
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-reititysosoitteen saapuvan sähköpostin osoite.
Tähän osoitteeseen lähetetyt sähköpostiviestit
muunnetaan uusiksi tapauksiksi määritettyjen
asetusten mukaan. Sähköpostiosoitteen on
oltava yksilöivä.

Huomaa, että kyseessä on sähköpostiosoite,
johon yrityksen tukisivustosta on linkki.

Sähköpostiosoite

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde: Valitse
tämä valintaruutu tallentaaksesi tapauksina

Tallenna sähköpostiotsikot
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KuvausAsetus

lähetettyihin sähköposteihin liittyvät sähköpostin reititystiedot.
Sähköpostien reititystietojen tallentaminen lasketaan mukaan
organisaatiosi kokonaistallennustilaan.

Lisätietoja sähköpostista tapaukseksi muunnettujen
sähköpostiotsikoiden tarkastelemisesta on kohdassa
Tapaussähköpostien kanssa työskenteleminen.

Voit rajoittaa Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon
käytettävissä olevia sähköpostiosoitteita ja toimialueita syöttämällä

Hyväksy sähköpostit osoitteesta

ne tähän kenttään. Jätä tämä kenttä tyhjäksi salliaksesi
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon vastaanottamaan
sähköposteja mistä tahansa sähköpostiosoitteesta tai toimialueesta.

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde: Valitse tämä valintaruutu
kohdistaaksesi tehtävän automaattisesti tapauksen omistajalle, kun
sähköposti toimitetaan tapauksena.

Kohdistussäännöt kohdistavat automaattisesti omistajat
tapaukseen. Jos tapaus ei kuitenkaan täytä kohdistussäännön

Luo sähköpostista tapaus

ehtoja, tapaus kohdistetaan tukimääritysten sivun Tapauksen
oletusomistaja  -kentässä määritetylle käyttäjälle.

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde: Valitse alasvetoluettelosta
tila, jonka avulla Tila-kenttä määritetään tehtäville, jotka

Tehtävän tila

kohdistetaan automaattisesti tapausten omistajille, kun sähköposti
toimitetaan tapauksena.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valitsit Luo
sähköpostista tapaus  -valintaruudun.

Vain Outlook-lähde: Tapauksen omistaja, joka voi olla yksittäinen
käyttäjä tai jono.

Tapauksen omistaja

Tähän sähköpostin reititysosoitteeseen lähetetyistä sähköposteista
luoduille tapauksille kohdistettu prioriteetti.

Tapauksen prioriteetti

Sähköpostien Tapauksen alkuperä  -kentälle annettu arvo
tähän reititysosoitteeseen lähetetyille sähköposteille.

Tapauksen alkuperä

Note: Prioriteetti- ja Tapauksen alkuperä  -kentät muodostavat tapauksen automaattisesti reititysosoiteasetuksien
perusteella, kun reititysosoite sisältyy saapuvan sähköpostin Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttään.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Yleisimpiä kysymyksiä Sähköpostista tapaukseksi -toiminnosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

• Voinko estää roskapostia tulemasta tapauksiksi?

• Onko Sähköpostista tapauksesi -palvelun liitteiden käytössä kokoraja?

Onko Sähköpostista tapauksesi -palvelun liitteiden käytössä kokoraja?
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnossa liitteet voivat olla enintään 25 Mt. Liitetiedostoilla
kokorajaa ei ole, kun käytetään sähköpostista tapaukseksi -agenttia.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Sähköpostista tapaukseksi -toiminnosta

Voinko estää roskapostia tulemasta tapauksiksi?
Voit rajoittaa rokapostia seuraavilla asetuksilla:

• Luo mustalistasääntö, jolla estetään sähköpostit tietyistä IP-osoitteista.

• Lataa roskapostisuodatinsovellus AppExchange-palvelimelta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Sähköpostista tapaukseksi -toiminnosta

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominen

Web-tapaukset

Valmistaudu kaappaamaan tapauksia Webistä tapaukseksi -toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Webistä tapaukseksi
-toiminnon määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Webistä tapaukseksi -toiminnon avulla voit kerätä asiakastukipyyntöjä yrityksesi verkkosivustolta ja
luoda automaattisesti jopa 5 000 uutta tapausta päivässä. Näin organisaatiosi pystyy vastaamaan
asiakkaille nopeammin ja tukitiimin tuottavuus paranee.

Ennen Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittämistä:

• Luo mukautettuja tapauskenttiä tarvittaessa.

• Luo oletusarvoinen sähköpostimalli ilmoituksille, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaille,
kun he lähettävät tapauksen.

• Luo tapausjonoja, jos haluat siirtää saapuvat tapaukset jonoihin ja yksittäisille käyttäjille.

• Mukauta tukiasetuksia sivulla 292 valitaksesi oletusomistajan tapauksille, jotka eivät täytä
kohdistussääntösi ehtoja.

• Luo tapausten aktiivinen kohdistussääntö määrittääksesi, miten verkosta luodut tapaukset
kohdistetaan käyttäjille tai asetetaan jonoihin. Jos et määritä aktiivista kohdistussääntöä, kaikki
verkosta luodut tapaukset kohdistetaan tukiasetuksissa määrittämällesi oletusomistajalle.
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Seuraavaksi olet valmis määrittämään Webistä tapaukseksi -toiminnon sivulla 11.

KATSO MYÖS:

Jonojen luominen

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit määrittää Webistä
tapaukseksi -toiminnon
seuraavasti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Webistä tapaukseksi -toiminnon avulla voit kerätä asiakastukipyyntöjä yrityksesi verkkosivustolta ja
luoda automaattisesti jopa 5 000 uutta tapausta päivässä. Webistä tapaukseksi -toiminnon
määrittäminen tapahtuu ottamalla ominaisuus käyttöön, valitsemalla asetukset ja lisäämällä Webistä
tapaukseksi -lomake verkkosivustollesi.

Note:  Ennen kuin aloitat, lue kohdista Valmistaudu kaappaamaan tapauksia Webistä
tapaukseksi -toiminnolla ja Webistä tapaukseksi -toiminnon huomautukset ja rajoitukset
lisätietoja Webistä tapaukseksi -toiminnon edellytyksistä ja sen määrittämisessä huomioitavista
asioista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä tapaukseksi  ja valitse
Webistä tapaukseksi.

2. Valitse Ota Webistä tapaukseksi -toiminto käyttöön.

3. Valitse tapausten oletusarvoinen alkuperä.

4. Valitse oletusvastausmalli, jota käytetään, kun asiakkaille ilmoitetaan automaattisesti, että heidän
tapauksensa on luotu.

Voit määrittää vastaussäännöt, jos haluat käyttää eri sähköpostimalleja lähetettyjen tietojen
perusteella. Tällöin oletussähköpostimallia käytetään, kun vastaussääntö ei päde. Jätä tämä
valinta tyhjäksi, jos et halua lähettää sähköposteja silloin, kun vastaussäännöt eivät päde. Tämän
mallin tilaksi on valittava Käytettävissä.

5. Valitse Piilota tietueen tiedot piilottaaksesi tietueen tiedot sähköpostista, joka lähetetään asiakkaille, jos tapauksen luominen
epäonnistuu.

6. Kirjoita sähköpostin allekirjoitus, jos et halua käyttää oletusarvoista allekirjoitusta.

7. Napsauta Tallenna.

Jos haluat luoda HTML-koodin, jota sivustosi ylläpitäjä voi käyttää asiakkailtasi saatujen Webistä tapaukseksi -tukipyyntöjen käsittelemiseksi
verkkosivustollasi, katso lisätietoja kohdasta HTML-koodin luominen Webistä tapaukseksi -toiminnolle.

KATSO MYÖS:

Asiakastuen määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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HTML-koodin luominen Webistä tapaukseksi -toiminnolle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit määrittää Webistä
tapaukseksi -toiminnon
seuraavasti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo HTML-koodi, jonka sivustosi ylläpitäjä voi syöttää yhtiösi verkkosivustolle kaapatakseen tapauksia
verkkolomakkeen avulla. Tapaus luodaan joka kerta, kun joku lähettää tietoa näiltä verkkosivuilta.

Webistä tapaukseksi -toiminnon täytyy olla käytössä Lisätietoja Webistä tapaukseksi -toiminnon
määrittämisestä on kohdassa Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittäminen sivulla 11.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä tapaukseksi
-HTML-generaattori  ja valitse Webistä tapaukseksi -HTML-generaattori.

2. Voit siirtää kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -luetteloiden välillä Lisää- ja
Poista-nuolipainikkeilla valitaksesi Webistä tapaukseksi -lomakkeeseen sisällytettävät kentät.
Voit muuttaa kenttien järjestystä lomakkeessa ylös- ja alas-nuolien avulla.

Jos organisaatioissa käytetään useita valuuttoja ja lisäät muita valuuttamääräkenttiä, lisää
Tapauksen valuutta  -kenttä HTML-koodiin. Muussa tapauksessa kaikki summat
tallennetaan yritysvaluuttana. Jos organisaatioissa käytetään tapausten tietuetyyppejä ja haluat,
että käyttäjät lähettävät Webistä luotuja tapauksia, valitse tietyt tietuetyypit valitsemalla
Tapaustietueen tyyppi  -kenttä.

3. Jos organisaatiossa käytetään Itsepalveluportaalia tai asiakasportaalia ja haluat näyttää Webistä
luodut tapaukset näiden portaalien käyttäjille, valitse Näkyvissä
Itsepalveluportaalissa.

4. Määritä täydellinen URL-osoite, johon asiakkaat ohjataan tietojen lähettämisen jälkeen. URL voi esimerkiksi johtaa yhtiösi kotisivulle
tai sivulle, jossa kiitetään tietojen lähettämisestä.

5. Jos organisaatiossasi on käytössä käännöstyökalu tai jos sivuston välilehtiä on nimetty uudelleen, valitse Webistä tapaukseksi
-lomakkeessa näkyvien lomakeotsikkojen kieli. Webistä tapaukseksi -lomakkeen lähde on aina oma kielesi.

6. Napsauta Luo.

7. Kopioi luotu HTML-koodi ja välitä se yhtiösi sivuston ylläpitäjälle, jotta hän voi liittää sen verkkosivustoosi.

8. Napsauta Valmis.

Vihje:  Käyttämällä usean kohteen valintaluetteloa voit sallia asiakkaiden raportoivan useiden tuotteiden tapauksista kerrallaan.

Jos haluat testata Webistä tapaukseksi -lomakkeen, lisää koodiin rivi <input type="hidden" name="debug" value="1">.
Tämä rivi ohjaa sinut vianmäärityssivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Älä unohda poistaa riviä, ennen kuin julkaiset Webistä tapaukseksi
-sivun verkkosivustollasi.

Webistä tapaukseksi -toiminnon huomautukset ja rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tutustu tarkemmin Webistä tapaukseksi -toiminnon toimintatapoihin, jotta voit määrittää sen
parhaalla mahdollisella tavalla yrityksellesi.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun määrität Webistä tapaukseksi -toimintoa.

• Jos mahdollista, Webissä luodut tapaukset linkitetään automaattisesti asiakkaan
sähköpostiosoitteeseen perustuvaan yhteyshenkilöön ja tiliin.

• Salesforce suorittaa kenttien vahvistussäännöt ennen Webistä tapaukseksi -toiminnon kautta
lähetettyjen tietueiden luomista ja luo vain sellaiset tietueet, joissa on kelvolliset arvot. Kaikissa
yleisesti pakollisissa kentissä on oltava arvo, ennen kuin tietueita voidaan luoda Webistä
tapaukseksi -toiminnon avulla.

12

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



• Online-tilassa tallennettujen päivämäärä- ja valuuttakenttien muoto määräytyy organisaation oletusasetusten mukaan -
Oletusmaa-asetus  ja Valuuttatunnus.

• Salesforce ei tue muotoillun tekstin kenttiä Webistä tapaukseksi -lomakkeissa. Jos käytät lomakkeissasi muotoillun tekstin kenttiä,
niihin syötetyt tiedot tallennetaan pelkkänä tekstinä, kun tapaus luodaan.

• Jos organisaatiosi ylittää päivittäisen Webistä tapaukseksi -rajoituksensa, tapauksen oletusomistaja (määritetty Tukiasetukset-sivullasi)
saa sähköpostin, joka sisältää tapauksen lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Valmistaudu kaappaamaan tapauksia Webistä tapaukseksi -toiminnolla

Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

• Mikä on tallennettavien Web-tapausten enimmäismäärä?

• Kuka omistaa Webistä luodut tapaukset?

• Miten määritän tallennettavat tiedot?

• Voinko tallentaa tapauksia useilta Web-sivuilta?

• Miten sivustovastaava voi testata Webistä tapaukseksi -sivun?

• Mikä tila ja alkuperä Webistä luoduille tapauksille määritetään?

• Miten voin olla varma, että tapaukseni eivät häviä?

• Miten vältän webistä tapaukseen -roskapostin?

Mikä on tallennettavien Web-tapausten enimmäismäärä?

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -organisaatioissa voit tallentaa enintään 5 000 vuorokaudessa. Jos yrityksesi luo enemmän tapauspyyntöjä, napsauta Ohje ja
koulutus minkä tahansa sivun yläosasta ja valitse Omat tapaukset lähettääksesi pyynnön korkeammasta rajoituksesta suoraan
Salesforce-asiakastukeen.

Kun organisaatiosi saavuttaa 24 tunnin rajan, Salesforce tallentaa ylimääräiset pyynnöt odottavien pyyntöjen jonoon, joka sisältää sekä
Webistä tapaukseksi- että Webistä liidiksi -pyynnöt. Pyynnöt lähetetään, kun rajoitus nollautuu. Odottavien pyyntöjen jonossa voi olla
enintään 50 000 yhdistettyä pyyntöä. Jos organisaatiosi saavuttaa odottavien pyyntöjen rajoituksen, sen jälkeiset pyynnöt hylätään eikä
niitä lisätä jonoon. Pääkäyttäjäsi saa sähköposti-ilmoituksia viidestä ensimmäisestä hylätystä lähetyksestä. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen muuttaaksesi organisaatiosi odottavien pyyntöjen rajoitusta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Kuka omistaa Webistä luodut tapaukset?

Järjestelmänvalvojasi voi asettaa aktiivisen tapauskohdistussäännön webissä luoduille tapauksille käyttäjille tai jonoille perustuen niiden
tapausten määritettyihin kriteereihin. Tapaukset, jotka eivät vastaa mitään kohdistussäännön ehtoja, kohdistetaan tukiasetuksissa
määritetylle Tapauksen oletusomistajalle.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten määritän tallennettavat tiedot?

Kun luot yrityksesi Web-sivun HTML-koodin, voit valita, mistä tapauksen vakiokentistä ja mukautetuista kentistä haluat kerätä tietoa.
Tapauksen mukautetut kentät on luotava ennen HTML-koodia. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä
tapaukseksi  ja valitse Webistä tapaukseksi määrittääksesi ominaisuuden ja luodaksesi tarvittavan HTML-koodin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Voinko tallentaa tapauksia useilta Web-sivuilta?

Kyllä. Lisää luotu HTML-koodi Web-sivuihin, joista haluat tallentaa tapauksia. Aina, kun joku lähettää tietoa näille Web-sivuille, luodaan
tapaus.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten sivustovastaava voi testata Webistä tapaukseksi -sivun?

Lisää seuraava rivi Webistä tapaukseksi -koodiin, jos haluat nähdä vianmäärityssivun, kun lähetät lomakkeen. Älä unohda poistaa riviä,
ennen kuin julkaiset Webistä tapaukseksi -sivun Web-sivustossa.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Mikä tila ja alkuperä Webistä luoduille tapauksille määritetään?

Kaikkien uusien Web-tapausten oletustilaksi määritetään tila, jonka pääkäyttäjä on valinnut oletustilaksi Tapauksen tila
-valintaluettelon arvoissa. Pääkäyttäjä määrittää Alkuperä-kentän oletusarvon määrittäessään Webistä tapaukseksi -toimintoa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Miten voin olla varma, että tapaukseni eivät häviä?

Jos organisaatio ylittää päivittäisen Webistä tapaukseksi -rajan, tapauksen oletusomistaja (määritetty tukiasetuksissa) vastaanottaa
sähköpostin, joka sisältää tapausten lisätiedot. Jos uutta tapausta ei voida luoda Webistä tapaukseksi -määritysten virheiden vuoksi,
ongelmasta ilmoitetaan asiakastukeen, jotta voimme auttaa sen korjaamisessa.

Jos organisaatiosi käyttää Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa, Salesforce varmistaa, että tapaukseksi eivät häviä, jos käyttäjäsi
lähettävät niitä Salesforcen ennalta määritettynä käyttämättömyysaikana.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten tapausraporttien “Ikä” lasketaan?

Avoimen tapauksen ikä on aika, joka on kulunut luomisesta nykyhetkeen. Suljetun tapauksen ikä on aika, joka on kulunut luomisesta
tapauksen sulkemispäivään. Tapausraportissa on alasvetoluettelo yksiköt, josta voit tarkastella tapaukseen ikää päivissä, tunneissa tai
minuuteissa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten vältän webistä tapaukseen -roskapostin?

Vältä roskapostin saamisen webistä tapaukseksi -lomakkeilla käyttämällä seuraavia ratkaisuja:

• Luomalla vahvistussäännöt.

• Hyödyntämällä CAPTCHA-suojausta.

• Käyttämällä web-palveluita.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Asiakasportaalit

Asiakasportaalin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce-asiakasportaali tarjoaa asiakkaiden käyttöön online-tukikanavan, jonka avulla he voivat
ratkaista ongelmiaan ottamatta yhteyttä asiakastuen edustajiin. Asiakasportaalin avulla voit mukauttaa
ja tehdä visuaalisesti loistavan käyttöliittymän asiakkaiden käyttöön sekä auttaa asiakkaitasi
menestymään käyttämällä seuraavia Salesforce-ominaisuuksia:

• Määritä sivuasetteluiden ja kenttätason suojauksen avulla, mitkä sivut ja kentät ovat asiakkaiden
nähtävissä.

• Hallitse asiakkaita profiilien, käyttöoikeusjoukkojen, roolien ja jakosääntöjen avulla

• Voit tarjota ja järjestää asiakirjoja Salesforce CRM Content -palvelussa tai Asiakirjat-välilehdessä

• Luo asiakkaillesi tietämyskanta käyttämällä Salesforce Knowledgea

• Salli asiakkaiden osallistua Ideat-yhteisöihin.

• Näytä ja kerää organisaatiosi yksilöllisiä tietoja mukautettujen objektien avulla

• Voit tarjota mukautettuja raportteja Raportit-välilehdestä

Note:  Raskaan portaalin käyttäjät ovat käytettävissä asiakasportaaleissa tai yhteisöissä, jotka on tarkoitettu tuhansien tai jopa
miljoonien käyttäjien käytettäväksi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 53.

Asiakasportaalin määrittäminen sisältää seuraavat vaiheet:

1. Ota käyttöön asiakasportaali.

2. Luo vähintään yksi portaali.

Kullekin portaalille tehtävät toimet:

a. Määritä asetukset ja viestimallit.

Voit yhtenäistää kaikkien asiakasportaalien käyttäjille lähetettävät viestimallit napsauttamalla asiakasportaalin määrityssivun
Työkalut-osion Määritä kaikille asiakasportaaleille oletussähköpostimallit -linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Useiden
asiakasportaalien luominen sivulla 22.

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto näkyy automaattisesti sen jälkeen, kun olet tallentanut ensimmäisen kerran
asetukset ensimmäiselle portaalillesi, olipa se asiakasportaali tai kumppaniportaali. Voit käyttää tätä ohjattua toimintoa
varmistaaksesi, ettei Salesforce-käyttäjien omistamia tietueita ja kansioita jaeta portaalikäyttäjille.

b. Mukauta fontit ja värit.

c. Mukauta käytettävissä olevia välilehtiä ja välilehtien järjestystä.

d. Määritä portaalien kielet.

3. Vaihtoehtoisesti, jos portaalikäyttäjien lisensseille on saatavilla, voit ottaa käyttöön Salesforce CRM Content -sovelluksen, Ideat,
Vastaukset, Oikeutusten hallinnan tai Salesforce Knowledge -sovelluksen tarvittaessa.

4. Luo asiakasportaalin profiilit.
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Kullekin profiilille tehtävät toimet:

a. Mukauta sivun asettelut. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sivujen mukauttaminen.

Asennusohjeita ja yleisiä tietoja Salesforce-asiakasportaalin sivuista on kohdassa Asiakasportaalin sivujen asennusohjeet ja sivujen
käytössä huomioitavia asioita sivulla 43.

b. Mukauta luettelonäkymät.

Asiakasportaalin käyttäjät voivat automaattisesti nähdä kaikki luettelonäkymät, joiden näkyvyysasetukseksi on määritetty Tämä
näkymä on kaikkien käyttäjien käytettävissä. On suositeltavaa luoda erityiset luettelonäkymät kaikille
portaalikäyttäjien käytettävissä oleville objekteille ja kohdistaa portaalikäyttäjät vain niihin luettelonäkymiin, joiden käyttöoikeuden
haluat portaalikäyttäjille antaa.

c. Mukauta haun asettelut.

Salesforce-organisaatiosi hakuasettelut ovat samat kuin asiakasportaalissasi käytetyt hakuasettelut. Varmista, että portaalikäyttäjien
käytettävissä olevien objektien haun asetteluissa on vain kenttiä, joiden haluat näkyvän portaalikäyttäjien hakutuloksissa.

5. Työnkulun määrittäminen:

a. Määritä työnkulkusäännöt tai tapauksen kohdistussäännöt niin, että portaalikäyttäjien luomat tapaukset kohdistetaan
automaattisesti Salesforce-käyttäjille ja jonoille käyttämällä ehtoa Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätyyppi sisältää
Asiakasportaalin.

Jotta tapausten kohdistussäännöt toimisivat asiakasportaalissa, valitse portaaliprofiileille kohdistetuista tapausten sivuasetteluista
Valitse Tapaus-objektin kohdistamisen valintaruutu oletuksena  -valintaruutu. Nämä valintaruudut
eivät ole portaalikäyttäjien nähtävissä asiakasportaalissa. Huomaa, että tapauksen luominen ja sen muokkaaminen käynnistävät
kohdistussäännöt. Jos haluat estää portaalikäyttäjien muokkaamien tapausten automaattisen uudelleenkohdistamisen, lisää uusi
sääntö, jonka ehtona on Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätyyppi sisältää Asiakasportaalin  ja valitse
Älä kohdista käyttäjää uudelleen  -valintaruutu.

b. Luo työnkulkuhälytyksiä tai tapauksen automaattisen vastauksen sääntöjä, jotka vastaavat automaattisesti portaalikäyttäjille, kun
he luovat tapauksen portaalissasi.

6. Määritä portaalin käyttöoikeudet.

7. Myönnä raskaan portaalin käyttäjille käyttöoikeus objekteihin.

8. Voit halutessasi ottaa kertakirjautumisen käyttöön.

9. Ota kirjautuminen käyttöön kussakin asiakasportaalissa.

10. Lisää organisaation verkkosivustolle linkki portaaliin.

Käyttäjät voivat siirtyä Asiakasportaaliin, kun olet kopioinut Kirjautumis-URL-osoitteen portaalin asetuksista ja liittänyt osoitteen
verkkosivustosi HTML-koodiin. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla
24.

11. Salli yhteyshenkilöiden käyttää portaaliasi.
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Note: Jos haluat aktivoida organisaatiosi asiakasportaalin, ota yhteyttä Salesforce-iin.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määritysrajat

Useiden asiakasportaalien luominen

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaaleille

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen asiakasportaaleille

Mitä asiakasportaaleja voin luoda Salesforcen avulla?

Salesforce tarjoaa kolme erilaista tapaa asiakkaiden hallintaan. Niiden erot kuvataan lyhyesti seuraavassa taulukossa.

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

ItsepalveluportaaliSalesforce-asiakasportaaliChatter-vastaukset

Tarjoaa asiakkaiden käyttöön
online-tukikanavan, jonka avulla

Tarjoaa asiakkaiden käyttöön
online-tukikanavan, jonka avulla he

Tarjoaa asiakkaiden käyttöön
Web-yhteisön, jonka avulla he

Käyttötarkoitus

he voivat ratkaista ongelmiaan
ottamatta yhteyttä tukiedustajiin

voivat ratkaista ongelmiaan
ottamatta yhteyttä tukiedustajiin

voivat ratkaista ongelmia muiden
yhteisön jäsenien kanssa tai
ottamalla yhteyttä tukiedustajaan.

Mukautettavissa CSS-tyylisivulla tai
osoita ja napsauta -editorilla

Mukautettavissa laajalti Osoita ja
napsauta -editorin avulla, sekä
Salesforcen kaltaisia toimintoja,

Mukautettavissa laajalti Osoita ja
napsauta -editorin ja
Visualforce-sivujen avulla, sekä

Käyttöliittymä

kuten käyttöoikeudet, mukautetuttoimintoja
objektit, jakosäännöt ja
Web-välilehdet

Salesforce-ominaisuuksista, kuten
Vastaukset, Asiakasportaali,
Force.com Sites ja Salesforce
Knowledge

Tuetut tietuetyypit • Tapaukset• Toiminnot• Artikkelit

• Tapaukset •• Omaisuudet Ratkaisut

•• TapauksetKysymykset (vastaukset)

• Asiakirjat

• Ratkaisut

• Mukautetut objektit

YksiSaat lisätietoja ottamalla yhteyttä
Salesforceen

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä
Salesforceen

Määrä

Pääkäyttäjän asetukset • Luo Itsepalvelun käyttäjänimiä
ja salasanoja

• Mukauta asiakasportaalin
ulkoasua

• Mukauta yhteisön ulkoasua

• Luo kysymyksiä ja vastauksia
•• Hallitse

Itsepalvelu-käyttäjätietoja
Luo asiakasportaalin
käyttäjänimiä ja salasanoja

• Luo käyttäjänimiä ja salasanoja

• Hallitse asiakasportaalin
käyttäjätietoja
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ItsepalveluportaaliSalesforce-asiakasportaaliChatter-vastaukset

• Hallitse asiakasportaalin
käyttäjätietoja

• Hallitse asiakasportaalin
käyttäjiä käyttöoikeuksien,
roolien ja jakosääntöjen avulla • Hallitse asiakasportaalin

käyttäjiä käyttöoikeuksien,
roolien ja jakosääntöjen avulla

Ei mitäänKäyttäjät voivat käyttää
asiakasportaalin

Käyttäjät voivat napsauttaa
Muokkaa omia asetuksia, kun he

Käyttäjän asetukset

Tervetuloa-komponenttiaovat kirjautuneet sisään
muuttaakseen seuraavia: muuttaakseen seuraavia omia

asetuksiaan:• Yhteisön käyttäjänimi
• Portaalin käyttäjänimi• Yhteisön salasana
• Portaalin salasana• Paikkamääritys
• Paikkamääritys• Kieli
• Kieli• Aikavyöhyke
• Aikavyöhyke• Ilmoitusten asetukset
• Yhteystiedot• Yhteystiedot

Note:  Ota yhteyttä Salesforceen, jotta organisaatiosi voi ottaa tietyn portaalin käyttöön.

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce-asiakasportaalin ottaminen käyttöön:

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

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Asiakasportaali.

4. Valitse Tallenna.

5. Jatka portaalin määrittämistä.

Vihjeitä Asiakasportaalin ottamisessa käyttöön

Huomioi seuraavat seikat, kun otat Asiakasportaalin käyttöön:

• Kun olet ottanut Asiakasportaalin käyttöön organisaatiossa, voit luoda useita Asiakasportaaleja, jotka vastaavat asiakkaidesi erilaisia
tarpeita.
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• Nämä kohteet tulevat käytettäväksi, kun otat Asiakasportaalin käyttöön:

– Raskas asiakasportaali-, Todennettu verkkosivusto-, Asiakasportaalin valvoja- ja Asiakasportaalin käyttäjä -profiilit, jos ostit niihin
käyttäjälisenssit.

– Yhteyshenkilötietueiden ja henkilötili-tietueiden Ota käyttöön Asiakasportaalin käyttäjä- ja Näytä Asiakasportaalin käyttäjä
-painikkeet.

– Kaikki asiakasportaalin käyttäjät- ja Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmät sekä Roolit ja sisäiset aliroolit -jakosääntöluokka.

• Kun olet ottanut Asiakasportaalin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä. Voit kuitenkin estää käyttäjiä kirjautumasta siihen. Lisätietoja
on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 24.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Portaalin käyttöoikeuksien ohjatussa muuntotoiminnossa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Asiakasportaalisi ja kumppaniportaalisi käyttäjät näytetään roolihierarkiassa, mutta he ovat ulkoisia
yhteyshenkilöitä, joiden ei tarvitse päästä käsiksi organisaatiosi sisäisiin tietoihin. Kun asetat
Asiakasportaalia tai kumppaniportaalia, voit käyttää ohjattua portaalin käyttöoikeuksien
muuntotoimintoa ja varmistaa, että portaalin käyttäjien kanssa ei jaeta tietueita eikä kansioita.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Ohjattu toiminto vaikuttaa Salesforce-organisaatiosi seuraaviin osa-alueisiin:

Jakosäännöt
Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto muuntaa kaikkien Roolit, sisäiset ja portaalin
aliroolit -tietoluokan sisältämät jakosäännöt sellaisiksi, että ne sisältävät Roolit ja sisäiset aliroolit
-tietoluokan.

Rooli ja sisäiset aliroolit -tietoluokan avulla voit luoda jakosääntöjä, jotka sisältävät kaikki tietyn
roolin käyttäjät sekä kaikki kyseisen roolin alapuolella olevat käyttäjät, lukuun ottamatta asiakasportaalin ja kumppaniportaalin rooleja.

Vain organisaationlaajuiset jakosäännöt päivitetään, kun muunnat Roolit, sisäiset ja portaalin aliroolit -tietoluokan Roolit ja sisäiset
aliroolit -tietoluokaksi. Jonoissa, julkisissa ryhmissä, luettelonäkymissä, asiakirjoissa ja manuaalisissa jaoissa olevia, tietyistä tietueista
Jakaminen-painikkeen avulla luotuja Rooleja ja sisäisiä alirooleja ei muunneta Rooleiksi ja sisäisiksi alirooleiksi.

Note: Kun olet suorittanut portaalikäyttäjän käyttöoikeuden ohjatun muuntotoiminnon, sinun täytyy laskea jakosäännöt
uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset. Napsauta
Tili: Jakosäännöt  -osiosta Laske uudelleen ja napsauta OK.

Roolit, sisäiset ja portaalin aliroolit -tietoluokka on käytettävissä organisaatiossasi vasta, kun olet luonut ainakin yhden roolin
roolihierarkiaan.

Roolit ja aliroolit -tietoluokka on käytössä organisaatiossasi vain sen jälkeen, kun olet luonut ainakin yhden roolin ja ottanut
portaalin käyttöön.
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Kansion jakaminen

Ohjatun portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminnon avulla voit myös automaattisesti muuntaa kaikkia Roolit, sisäiset ja portaalien
aliroolit -luokan käytettävissä olevien raporttien, mittaristojen tai asiakirjoja sisältävien kansioiden käyttöoikeustasoja rajoitetummiksi:
Roolit ja sisäiset aliroolit Tällä voidaan estää Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjiltä kansioiden käyttöoikeus. On tehokkaampaa
käyttää ohjattua toimintoa kuin etsiä eri kansioita Salesforcesta ja asettaa niiden käyttöoikeustasot yksitellen.

Ohjattu toiminto ei muunna kansioita, joihin kaikilla käyttäjillä tai julkisilla ryhmillä on käyttöoikeus. Kyseisten kansioiden
käyttöoikeustasot täytyy päivittää manuaalisesti.

Kun ensin tallennat Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin, Salesforce näyttää automaattisesti Muunna portaalikäyttäjän -ohjatun
toiminnon.

KATSO MYÖS:

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto

Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kun asetat Asiakasportaalia tai kumppaniportaalia, voit käyttää ohjattua portaalin käyttöoikeuksien
muuntotoimintoa ja varmistaa, että portaalin käyttäjien kanssa ei jaeta tietueita eikä kansioita.

Ohjatun toiminnon käyttäminen:

1. Asiakasportaali: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin
asetukset  ja valitse Asiakasportaalin asetukset. Kumppaniportaali: kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta Muunna portaalin käyttöoikeudet -linkkiä.

3. Merkitse valintaruudut niiden jakosääntöjen vierestä, jotka haluat muuntaa rooleille ja sisäisille
alirooleille.

Mikäli muunnettavia jakosääntöjä ei ole, mutta haluat muuttaa kansioiden käyttöoikeustasoa, etene seuraavaan vaiheeseen.

4. Valitse Seuraava.

5. Merkitse valintaruudut niiden kansioiden vierestä, jotka haluat muuntaa rooleille ja sisäisille alirooleille.

Ohjattu toiminto ei muunna kansioita, joihin kaikilla käyttäjillä tai julkisilla ryhmillä on käyttöoikeus. Kyseisten kansioiden
käyttöoikeustasot täytyy päivittää manuaalisesti.

Tietty kansio saattaa näkyä ohjatun toiminnon useilla riveillä. Tämä siksi, että ohjatussa toiminnossa näkyy rivi kunkin roolin, sisäisen
ja portaalin aliroolin luokalle, jolle kansiota jaetaan.

6. Valitse Seuraava.
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7. Ota valitsemasi muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Portaalin käyttöoikeuksien ohjatussa muuntotoiminnossa huomioitavia asioita

Useiden asiakasportaalien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden asiakasportaalien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kun olet ottanut Salesforce-asiakasportaalin käyttöön, voit luoda useita asiakasportaaleja, jotka
vastaavat asiakkaidesi erilaisia tarpeita.

Usean asiakasportaalin luominen:

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

2. Valitse Uusi.

3. Toimi samoin kuin organisaation ensimmäistä asiakasportaalia luodessasi. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin määrittäminen sivulla 16.

Note:  Jos haluat lisätietoja siitä, montako asiakasportaalia voit aktivoida organisaatiossasi,
ota yhteyttä Salesforceen.

Lue seuraavat toteutusvihjeet ja parhaat toimintatavat ennen kuin alat luoda useita asiakasportaaleja organisaatiollesi.

Toteutusvihjeet

• Portaalikäyttäjät voivat kirjautua ainoastaan profiiliinsa kohdistettuihin asiakasportaaleihin. Voit kohdistaa profiilin asiakasportaaliin
valitsemalla portaalin nimen Asiakasportaalin määritykset -sivulta, valitsemalla Kohdistetut profiilit -osiosta Muokkaa profiileja ja
valitsemalla portaaliin kohdistettavan profiilin Aktiivinen-valintaruudun.

Portaalikäyttäjä voi käyttää kaikkia profiiliinsa kohdistettuja asiakasportaaleja yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Voit tarkastella Asiakasportaaliin kohdistettuihin profiileihin liittyvien aktiivisten jäsenten määrää luomalla mukautetun
yhteenvetoraportin ja lisäämällä Profiili-kentän raporttisi sarakkeisiin.

• Jokaisen luomasi asiakasportaalin kirjautumis-URL sisältää yksilöllisen tunnuksen, kuten portalId=060D00000000Q1F. Yksilöivä tunnus
määrittää tietyn portaalin, jonka käyttöoikeus käyttäjällä on. Jos käyttäjä yrittää siirtyä kirjautumis-URL-osoitteeseen, joka ei sisällä
yksilöivää tunnusta, järjestelmä ohjaa käyttäjän automaattisesti ensimmäisen luomasi asiakasportaalin kirjautumis-URL-osoitteeseen.
Huomaa, että portaalikäyttäjät voivat kirjautua asiakasportaaliin ainoastaan portaalin kirjautumissivun kautta, mutta eivät
Salesforce-kirjautumissivun kautta.

• Seuraavien osioiden määritykset koskevat sekä organisaatiota että asiakasportaaleita:

– luettelonäkymät

– haun asettelut

– tapausten kohdistussäännöt

– työnkulkuhälytykset.
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Parhaat toimintatavat

• Koska voit mukauttaa kunkin asiakasportaalin fontteja, värejä, sähköpostimalleja ja kirjautumisviestejä erikseen, voit muodostaa
kullekin tuotteelle ja organisaatiosi tukemalle asiakaspalvelutasolle erillisen asiakasportaalin. Jos organisaatiossa on esimerkiksi
asiakastuen kulta-, hopea- ja pronssitasot, voit luoda yksilöllisen asiakasportaalin kullekin tasolle.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java -komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti HTML -tiedostoista.

• Voit yhtenäistää kaikkien asiakasportaalien käyttäjille lähetettävät viestimallit napsauttamalla asiakasportaalin määrityssivun
Työkalut-osion Määritä kaikille asiakasportaaleille oletussähköpostimallit -linkkiä. Nämä asetukset määrittävät, mitä
sähköpostimallia käytetään, kun lähetetään sähköposti-ilmoituksia esimerkiksi uuden tapauksen luomisesta tai salasanan vaihtamisesta
portaalikäyttäjille, joiden profiili on kohdistettu useaan asiakasportaaliin.

Oletusarvoisesti esimerkkimallit on automaattisesti valittu Uusi käyttäjä -malli-, Uusi salasana -malli- ja
Kadonnut salasana -malli  -hakukenttiin. Esimerkkimalleja ei kuitenkaan ole valittu Uusi huomautus -malli-
ja Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli  -hakukenttiin. Ellet valitse näihin kenttiin malleja, käyttäjät,
joiden profiili on kohdistettu useaan asiakasportaaliin, eivät saa sähköposti-ilmoituksia, kun heidän tapauksiinsa lisätään huomautuksia
tai kun heistä tulee uuden tietueen omistajia asiakasportaalissa. Sähköpostimallien tilaksi on valittava Käytettävissä, jotta ne
lähetetään portaalikäyttäjille.

Vihje:  Koska oletusmallit lähetetään useiden asiakasportaalien käyttäjille, on suositeltavaa luoda oletussähköpostimalleja,
jotka eivät sisällä portaalikohtaisia tuotemerkkejä.

• Asiakasportaalia ei voi poistaa, mutta käyttäjiä voi estää kirjautumasta asiakasportaaliin poistamalla Ota kirjautuminen
käyttöön  -valintaruudun valinnan. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön
sivulla 24.

• Voit luoda useita asiakasportaaleita, joiden avulla saman profiilin käyttäjille voidaan näyttää eri välilehtiä. Tämä edellyttää, että profiililla
on käyttöoikeus jokaiseen näytettävään välilehteen. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 33.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta
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Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
kirjautumisen ja asetusten
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

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

2. Napsauta mukautettavan Salesforce-asiakasportaalin vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.

3. Määritä seuraavat vaihtoehdot:

KuvausAsetus

Asiakasportaalin nimi, joka näkyy
asiakasportaalin lisätieto- ja muokkaussivuilla
sekä Asiakasportaalin määritykset -sivulla.
Asiakasportaalin nimi ei näy portaalisivuilla,
mutta se näkyy selaimen otsikkorivillä.

Portaalisi nimi täytyy olla organisaatiotasi
yksilöivä, eikä se voi olla jo Asiakasportaalin tai

Nimi

kumppaniportaalin käytössä. Lisäksi saattaa
esiintyä virhe, mikäli nimeät Asiakasportaalin
"kumppaniportaali" asiakasportaaliksi.

Asiakasportaalin kuvaus, joka näkyy portaalin
lisätieto- ja muokkaussivuilla. Asiakasportaalin
kuvaus ei näy portaalissa.

Kuvaus

Antaa käyttäjille oikeuden kirjautua
asiakasportaaliin.

On suositeltavaa olla valitsematta tätä
valintaruutua ennen olet suorittanut kohdassa

Ota kirjautuminen käyttöön

Asiakasportaalin määrittäminen kuvatut
vaiheet.

Note:  Käyttäjien tulee voida kirjautua
Asiakasportaaliin sekä olla
käyttäjäprofiileissaan rajattujen
IP-alueiden ja määritettyjen
kirjautumisaikojen sisällä voidakseen
palauttaa salasanansa.

Valitse asiakasportaalin oletuspääkäyttäjä

napsauttamalla hakukuvaketta ( ). Kaikki

Pääkäyttäjä

sähköposti-ilmoitukset asiakasportaaliin
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KuvausAsetus

itserekisteröityneistä käyttäjistä lähetetään tälle
Salesforce-käyttäjälle.

Ilmoitukset sisältävät tietoja rekisteröintivirheistä ja muista
itserekisteröinnissä mahdollisesti ilmenevistä asioista, kuten
vahingossa syötetyistä samoista sähköpostiosoitteista,
kaksinkertaisten yhteyshenkilötietueiden luonnista ja
organisaation käyttäjälisenssin rajojen ylittämisestä.

Asiakasportaalin pääkäyttäjäksi voidaan valita vain käyttäjä, jolla
on Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus. Et voi myöskään poistaa
sellaisen käyttäjän aktivointia, joka on portaalin pääkäyttäjä.

Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Sen Web-sivun URL-osoite, joka tulee näyttöön, kun käyttäjät
kirjautuvat sisään asiakasportaaliin.

Napsauttamalla tätä URL-osoitetta voit kirjautua portaaliin ja
käyttää sitä.

Kirjautumis-URL

Liitä tämä URL-osoite Web-sivustoosi, jotta käyttäjät voivat siirtyä
asiakasportaalin kirjautumissivulle.

Jokaisen luomasi asiakasportaalin kirjautumis-URL sisältää
yksilöllisen tunnuksen, kuten portalId=060D00000000Q1F.
Yksilöivä tunnus määrittää tietyn portaalin, jonka käyttöoikeus
käyttäjällä on. Jos käyttäjä yrittää siirtyä
kirjautumis-URL-osoitteeseen, joka ei sisällä yksilöivää tunnusta,
järjestelmä ohjaa käyttäjän automaattisesti ensimmäisen luomasi
asiakasportaalin kirjautumis-URL-osoitteeseen. Huomaa, että
portaalikäyttäjät voivat kirjautua asiakasportaaliin ainoastaan
portaalin kirjautumissivun kautta, mutta eivät
Salesforce-kirjautumissivun kautta.

Sen Web-sivuston URL-osoite, joka näytetään, kun käyttäjät
kirjautuvat ulos asiakasportaalista, esimerkiksi

Uloskirjautumis-URL

http://www.acme.com. Jos uloskirjautumis-URL-osoitetta ei ole
määritetty, portaalikäyttäjät siirretään uloskirjautumisen jälkeen
kirjautumissivulle.

Ylätason luokka, joka on asiakkaiden käytettävissä
asiakasportaalissa. Asiakkaat voivat selata kaikkia tässä luokassa

Portaalin ylätason luokka

ja sen aliluokissa olevia ratkaisuja, jos niiden asetuksista on valittu
Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruutu.

Kenttä on käytettävissä vain, jos ratkaisujen selaaminen on otettu
käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisun asetusten
mukauttaminen sivulla 516.
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Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Käyttäjät voivat itse sulkea tapauksia asiakasportaalin ehdotetuista
ratkaisuista. Jos käyttäjä esimerkiksi tarkastelee ehdotettua

Mahdollista tapauksen sulkeminen itse
ehdotetuista ratkaisuista

ratkaisua, jonka avulla hän voi ratkaista tapauksen, käyttäjä voi
valita Kyllä, sulje tapaus, jos tämä asetus on käytössä.

Käyttäjät voivat tarkastella vahvistusviestejä suoritettuaan
toiminnon asiakasportaalissa. Kun käyttäjä on esimerkiksi luonut

Näytä toimintojen vahvistus

tapauksen asiakasportaalissasi, järjestelmä näyttää “Tapaus on
lähetetty” -viestin, jos tämä asetus on käytössä.

Vahvistusviestit voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään
asiakasportaalissa suorittamiaan toimintoja.

Määrittää kielen, jolla portaalin HTML-viestit näytetään, jos
portaalin HTML-viestien mukautettua kieltä ei ole määritetty.

HTML-viestien oletuskieli

Tämä asetus on käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
otettu käyttöön useita kieliä.

Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

Sähköpostiosoite, josta kaikki asiakasportaalin viestimallit
lähetetään, esimerkiksi support@acme.com. Salesforce lähettää

Lähettäjän osoite

sähköposteja automaattisesti, mutta tämä sähköpostiosoite
näytetään lähettäjän sähköpostiosoitteena portaalin käyttäjille.
Jos portaalikäyttäjä vastaa viestimalliin, vastaus ohjataan tähän
osoitteeseen.

Nimi, joka liitetään Lähettäjä-kentän sähköpostiosoitteeseen,
esimerkiksi Acme-asiakastuki.

Lähettäjän nimi

Sähköpostimalli, jolla lähetetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille ja itserekisteröityneille asiakasportaalin käyttäjille.

Uusi käyttäjä -malli

Oletusarvon mukaan valmis malli on valittu automaattisesti. Voit
luoda myös oman mallisi tai muokata esimerkkimallia. Muista
valita mallin tilaksi Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
asiakasportaalin käyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan.

Uusi salasana -malli

Esimerkkimalli on valittu oletusarvoisesti automaattisesti. Voit
luoda myös oman mallisi tai muokata esimerkkimallia. Muista
valita mallin tilaksi Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
asiakasportaalin käyttäjille, kun he asettavat itse oman salasanansa

Kadonnut salasana -malli

valitsemalla asiakasportaalin kirjautumissivulla Unohditko
salasanasi?. Esimerkkimalli on valittu oletusarvoisesti
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Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

automaattisesti. Voit luoda myös oman mallisi tai muokata
esimerkkimallia. Muista valita mallin tilaksi Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus asiakasportaalin
käyttäjille, kun heidän tapaukseensa on lisätty julkinen

Uusi huomautus -malli

huomautus. Tämän mallin tilaksi on valittava
Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus asiakasportaalin
käyttäjille, kun heidän omistukseensa kohdistetaan uusi tietue
portaalissa. Tämän mallin tilaksi on valittava Käytettävissä.

Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli

Note: Voit yhtenäistää kaikkien asiakasportaalien käyttäjille lähetettävät viestimallit napsauttamalla asiakasportaalin määrityssivun
Työkalut-osion Määritä kaikille asiakasportaaleille oletussähköpostimallit -linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Useiden
asiakasportaalien luominen sivulla 22.

Vihje:  Jos aiot käyttää samaa viestimallia, esimerkiksi Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -mallia, useille objekteille, on
suositeltavaa käyttää mallissa sellaista tekstiä ja sellaisia yhdistämiskenttiä, jotka sopivat kaikkiin objekteihin. Jos organisaatiossa
on esimerkiksi mukautettu Takuu-objekti ja mukautettu Koulutus-objekti, ja haluat käyttää molemmille objekteille Vaihda
omistaja portaalikäyttäjäksi -mallia, mallissa pitää lukea: Uusi tietue on kohdistettu sinulle. Tunnus {!Training.ID}{!Warranty.Id}.
Kun malli lähetetään, viestissä näkyvät vain tarvittavat yhdistämiskentät.

Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
asiakasportaalin ylätunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Ylätunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Voit asetaa uloskirjautumislinkin minne tahansa otsikossa
käyttämällä seuraavaa HTML-tunnistetta: "<a
href="/secur/logout.jsp">Kirjaudu
ulos</a>".

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
asiakasportaalin alatunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Alatunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.
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Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Kuvatiedosto, jonka avulla voit muokata asiakasportaalin
ylätunnisteen vasemman reunan organisaatiosi tuotemerkin

Logo

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston, jonka
asetukseksi on määritetty Ulkoisesti käytettävissä.

Logo-hakukenttään valittavan tiedoston enimmäiskoko on 20
kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
asiakasportaalin kirjautumissivun, unohtuneen salasanan

Kirjautumisviesti

palautussivun ja salasanan muuttamissivun ylätunnisteen
organisaatiosi tuotemerkin mukaiseksi. Napsauttamalla

hakukuvaketta ( ) voit valita Asiakirjat-välilehden julkiseen
kansioon ladatun tiedoston.

Kirjautumisviesti-hakukenttään valittavan tiedoston
enimmäiskoko on 2 kt.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java
-komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti
HTML -tiedostoista.

Itserekisteröinnin asetukset

KuvausAsetus

Sallii olemassa olevien yhteyshenkilöiden rekisteröityä
asiakasportaaliin.

Jos valitset tämän valintaruudun ja lisäät yhteyshenkilön
sivuasetteluihin Salli Asiakasportaalin

Ota itserekisteröinti käyttöön

itserekisteröinti  -valintaruudun, niin yhteyshenkilöt,
joiden tietueissa on valittuina Salli Asiakasportaalin
itserekisteröinti, näkevät Asiakasportaalin
kirjautumissivulla myös itserekisteröitymisalueen.
Itserekisteröitymisalueella käyttäjät voivat kirjoittaa oman
sähköpostiosoitteensa ja painaa Lähetä-painiketta, jolloin he
saavat itselleen asiakasportaalin kirjautumiseen tarvittavat ja
automaattisesti kohdistetut käyttäjänimen ja salasanan. Muita
käyttäjille lähetettäviä, heidän rekisteröintitilaansa koskevia
sähköposti-ilmoituksia ovat seuraavat:
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Itserekisteröinnin asetukset

KuvausAsetus

• Olemassa oleva käyttäjä, josta käyttäjä voi kirjoittaa toisen
sähköpostiosoitteen tai pyytää lähettämään oman
salasanansa napsauttamalla Unohditko salasanan? -linkkiä.

• Uusi käyttäjä, joka ilmoittaa käyttäjälle, että hänen antamansa
sähköpostiosoite ei vastaa organisaation olemassa olevia
yhteyshenkilöitä. Jos pääkäyttäjä on ottanut uusien
käyttäjätietojen keräämistä varten Webistä tapaukseksi- tai
Webistä liidiksi -toiminnon käyttöön, käyttäjä voi napsauttaa
linkkiä ja syöttää omat tietonsa asiaankuuluvaan
lomakkeeseen.

• Sisäinen virhe, joka ilmoittaa käyttäjälle, että
itserekisteröintiprosessissa tapahtui virhe ja että portaalin
pääkäyttäjälle on lähetetty tieto tapahtuneesta virheestä.

• Ei-oikeutettu käyttäjä, joka ilmoittaa käyttäjälle, että hänellä
ei ole oikeutta rekisteröityä itse asiakasportaaliin. Tämä
ilmoitus lähetetään, kun annettu sähköpostiosoite vastaa
yhteyshenkilöä, jonka tietueen Salli
asiakasportaalin itserekisteröinti
-valintaruutu ei ole valittuna. Se lähetetään myös silloin, jos
annettu sähköposti osoite ei vastaa mitään yhteystietoa ja
pääkäyttäjä ei ole määrittänyt Webistä liidiksi- tai Webistä
tapaukseksi -toimintoa uusien käyttäjätietojen keräämiseen.

Varmista, että kaikissa pakollisissa käyttäjien mukautetuissa
kentissä on oletusarvot. Muutoin asiakasportaaliisi
itserekisteröityvät käyttäjät saavat virhesanoman.

Huomaa, että henkilötili-käyttäjät eivät voi itserekisteröityä
asiakasportaalin käyttäjäksi. Kun henkilötili-käyttäjät
itserekisteröityvät asiakasportaaliin, he saavat
sähköposti-ilmoituksen, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä
portaalin pääkäyttäjään.

Voit määrittää asiakasportaaliin itserekisteröityville käyttäjille
näytettävän Webistä liidiksi- tai Webistä tapaukseksi -lomakkeen
URL-osoitteen.

Tämän lomakkeen URL-osoite tarjotaan
Rekisteröintivirhemalli-kentässä valitun mallin

Uuden käyttäjän kirjautumislomakkeen
URL-osoite

kautta niille itserekisteröityville käyttäjille, joilla ei ole aiempaa
yhteyshenkilötietuetta, jotta heidän tietonsa saadaan kerättyä ja
muunnettua yhteystiedoksi.

Sähköpostimalli, joka lähetetään niille asiakasportaaliin
itserekisteröityneille käyttäjille, joiden rekisteröitymisessä on

Rekisteröintivirhe-malli

tapahtunut virhe, tai joiden on täytettävä Webistä tapaukseksi-
tai Webistä liidiksi -lomake, jotta he voivat rekisteröityä portaalin
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Itserekisteröinnin asetukset

KuvausAsetus

käyttäjiksi. Esimerkkimalli on valittu oletusarvoisesti
automaattisesti. Voit luoda myös oman mallisi tai muokata
esimerkkimallia. Muista valita mallin tilaksi Käytettävissä.

AsiakasportaalinSähköpostiosoitteesta- ja
Sähköpostinimestä-kentät määrittävät kuka näkyy
malliviestin lähettäjänä.

Valitse portaalin oletuskäyttäjälisenssi asiakasportaaliin

itserekisteröityville käyttäjille napsauttamalla hakukuvaketta ( ).

Uuden käyttäjän oletuslisenssi

Valitse portaalin oletusrooli asiakasportaaliin itserekisteröityville

käyttäjille napsauttamalla hakukuvaketta ( ).

Uuden käyttäjän oletusrooli

Valitse portaalin oletusprofiili asiakasportaaliin itserekisteröityville

käyttäjille napsauttamalla hakukuvaketta ( ).

Portaalin oletusprofiiliksi valittua profiilia ei voi poistaa.

Uuden käyttäjän oletusprofiili

4. Tallenna asiakasportaalin asetukset valitsemalla OK.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin fonttien ja värien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin fonttien ja
värien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit mukauttaa Salesforce-asiakasportaalin fontteja ja värejä yrityksesi tuotemerkkien mukaan.
Portaalin fontit ja värit määritetään portaalin väriteemassa. Valitse ennalta määritetty väriteema ja
mukauta se tarvittaessa yrityksen värien mukaiseksi. Voit tarkastella mukautettavia teeman määrityksiä
valitsemalla Tarkastele esimerkkejä.

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

2. Valitse asiakasportaalin nimi.

3. Valitse Muuta portaalin fontit ja värit.

4. Valitse väriteema avattavasta Väriteema-luettelosta. Voit luoda oman teeman valitsemalla
avattavasta Väriteema-luettelosta Mukautettu. Luotu väriteema näkyy automaattisesti
Esikatselu-osioissa.
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5. Voit halutessasi mukauttaa valitun teeman värejä

• kirjoittamalla heksadesimaaliarvon teeman määritteisiin tai

• napsauttamalla teeman määritteen heksadesimaaliarvoa ja valitsemalla värin osoita ja valitse -muokkausohjelmasta.

Järjestelmä muuttaa mukautetun teeman nimeksi automaattisesti Mukautettu, kun teema tallennetaan. Voit mukauttaa seuraavat
asetukset, jotka näkyvät mukauttamisen jälkeen automaattisesti Esikatselu-osioissa:

Välilehtien tyylit

KuvausTeeman määrite

Käyttäjien valitseman välilehden tekstin väri.Nykyisen välilehden teksti

Käyttäjien valitseman välilehden taustaväri.Nykyisen välilehden tausta

Käyttäjien valitseman välilehden reunan väri.Nykyisen välilehden reuna

Niiden välilehtien tekstin väri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien tekstit

Niiden välilehtien taustaväri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien taustat

Niiden välilehtien reunan väri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien reunat

Kaikkien välilehtien takana oleva taustaväri.Välilehtipalkin tausta

Sivujen tyylit

KuvausTeeman määrite

Portaalin taustaväri, lukuun ottamatta haku-, tietueeseen liittyvät
luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja ratkaisuluokat-osioita,
asiakirjakansioita sekä avattavaa Luo uusi -luetteloa.

Sivun tausta

Tekstin väri, koko ja fontti kaikissa portaalin osioissa lukuun
ottamatta välilehtiä, painikkeita, otsikoita ja kenttien otsikoita.

Voit halutessasi muuttaa kaikkien portaalin osioiden kokoa
muuttamalla prosenttikentän arvoa. Lisäksi voit muuttaa kaikkien

Teksti

portaalin osioiden, paitsi välilehtien, painikkeiden, otsikoiden ja
kenttien otsikoiden fonttia avattavasta luettelosta.

Tietueiden kenttien nimien tekstin väri.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Kentän otsikon teksti

Kaikkien linkkien tekstin väri.Linkki

Kaikkien linkkien tekstin väri, kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen
linkin päälle.

Linkin lisätiedot

Tietueen kentät erottavien viivojen väri.Kentän erotin

Portaalin alareunan viivan väri.Alareuna
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Osioiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Kaikkien otsikoiden taustaväri, mukaan lukien asiakirjakansioiden,
valitun välilehden sekä haku-, viimeisimmät tietueet-, tietueeseen
liittyvät luettelot- ja ratkaisuluokat-osioiden otsikot.

Ylätunnisteen tausta

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden ja asiakirjakansioiden tekstin väri ja fontti.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Osion ylätunnisteen teksti

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon vasemmalla puolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Vasen reuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon oikealla puolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Oikea reuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon yläpuolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Yläreuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon alapuolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Alareuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon taustaväri.

Osion tausta
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Luetteloiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Luettelonäkymien sarakkeiden otsikoiksi valittujen kenttien
nimien tekstin väri.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Luettelon ylätunnisteen teksti

Tietueeseen liittyvien luetteloiden ja luettelonäkymien
sarakkeiden otsikoiden alla olevan viivan väri.

Ylätunnisteen alaviiva

Luettelonäkymän tietueiden välissä olevien viivojen väri.Erotin

Tietueen väri, kun käyttäjä siirtää hiiren tietueen päälle
luettelonäkymissä.

Rivin korostus

6. Tallenna teeman arvojen muutokset valitsemalla Tallenna.

Vihje: Muutokset tulevat näkyviin, kun asiakasportaalin käyttäjät päivittävät portaalisivun selaimessa. Tämän vuoksi on
suositeltavaa päivittää portaalin väriteema silloin, kun asiakasportaalin odotettu käyttäjämäärä on alhaisin.

Note:  Lisätietoja asiakasportaalisi ylätunnisteen, alatunnisteen ja logon mukauttamisesta on kohdassa Asiakasportaalin kirjautumisen
ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 24.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen

Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin välilehtien
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce-asiakasportaali voi näyttää seuraavat välilehdet:

• Vastaukset

• Artikkelit

• Ideat

• aloitus

• Tapaukset

• Raportit

• Ratkaisut

• Web-välilehdet
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• Oikeutukset

• Mukautetut objektit

• Palvelusopimukset

• Chatter Answers

• Asiakirjat-välilehden asiakirjat

• Salesforce CRM Content -välilehdet: Kirjastot, Sisältö ja Tilaukset

Lisäksi Asiakasportaalissa voidaan näyttää seuraavat välilehdet valtuutetuille ulkoisille pääkäyttäjille:

• Tilit

• Yhteyshenkilöt

Voit valita asiakasportaaliin kirjautuneille käyttäjille näytettävät välilehdet ja muuttaa järjestystä, jossa välilehdet näytetään portaalikäyttäjille:

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

2. Valitse sen asiakasportaalin nimi, jonka välilehtiä haluat mukauttaa.

3. Valitse Mukauta portaalin välilehdet.

4. Voit lisätä tai poistaa välilehtiä Valitut välilehdet -ikkunasta valitsemalla välilehden otsikon ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.
Voit vaihtaa välilehtien järjestystä valitsemalla välilehden otsikon Valitut välilehdet -ikkunassa ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-nuolta.

5. Halutessasi voit valita Oletusarvoinen aloitusvälilehti  -alasvetoluettelosta, mikä välilehti näytetään käyttäjille, kun
he kirjautuvat portaaliin.

6. Valitse Tallenna.

Voit lisäksi määrittää käyttäjien käytettävissä olevat välilehdet muokkaamalla käyttäjien profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen välilehtiasetuksia.

Vihje:  Voit luoda useita asiakasportaaleita, joiden avulla saman profiilin käyttäjille voidaan näyttää eri välilehtiä. Tämä edellyttää,
että heillä on käyttöoikeus jokaiseen näytettävään välilehteen.

Voit tehdä seuraavat välilehdet näkyviksi Asiakasportaalissa yllä esitettyjen vaiheiden avulla ja muuttaa välilehden näkyvyysasetukset
oletusarvoiseksi kaikissa Asiakasportaalin profiileissa.

Raportit-välilehden tarkastelun salliminen portaalikäyttäjille

Jos haluat sallia portaalin käyttäjien tarkastella Web-välilehtiä, luo Web-välilehdet ja kohdista ne asiakasportaalin profiileille.

Asiakirja-välilehden käyttämisen salliminen portaalikäyttäjille

Jos haluat sallia portaalin käyttäjien tarkastella Asiakirjat-välilehteä, anna Asiakasportaalin käyttäjille käyttöoikeus siihen Salesforcen
Asiakirjat-välilehteen, joka sisältää tiedostot, joita haluat käyttäjien voivan tarkastella.

Raportit-välilehden tarkastelun salliminen portaalikäyttäjille

Raportit-välilehden tarkasteluoikeuden myöntäminen kaikille portaalikäyttäjille:

1. Anna portaalin käyttäjille käyttöoikeus Salesforcen Raportit-välilehden kansioihin, jotka sisältävät ne raportit, jotka haluat käyttäjien
suorittavan.

2. Aseta organisaationlaajuiseksi oletusjakomalliksi Yksityinen niille objekteille, joista haluat portaalikäyttäjien raportoivan.

3. Kohdista portaalikäyttäjiä käyttöoikeusjoukkoihin tai profiileihin, jotka sisältävät raporttien suoritusoikeuden.

Kun lisäät Raportit-välilehden asiakasportaaliin, portaalikäyttäjät

• voivat vain suorittaa raportteja; he eivät voi mukauttaa raportteja tai suodattaa raportin tuloksia
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• voivat viedä raportteja Exceliin, jos heillä on raporttien vientioikeus.

• eivät saa käyttöoikeutta Tallentamattomat julkiset raportit- tai Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansioihin

• saavat virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, jos he yrittävät suorittaa raporttia, joka sisältää objekteja, joiden tarkasteluoikeutta
heillä ei ole.

Ideat-välilehden käyttämisen salliminen portaalikäyttäjille

Voit sallia portaalikäyttäjien käyttää Ideat-välilehteä määrittämällä Ideat-palvelun näkymään portaalissa. Lisätietoja on kohdissa Vyöhykkeiden
luominen ja muokkaaminen sivulla 105 ja Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 37.

Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti Asiakasportaalissa. Muussa tapauksessa asiakasportaalisi
käyttäjille näytetään Riittämättömät oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä. Välilehtien piilottamisesta on lisätietoja
kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 33.

Portaalin käyttäjien Salesforce CRM Content -palvelun välilehtien käyttämisen salliminen:

Lisätietoja Salesforce CRM Content -palvelun ottamisesta portaalikäyttäjien käyttöön on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun
ottaminen käyttöön asiakasportaalissa sivulla 35.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen käyttöön asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusAsiakasportaalin määrittäminen ja
päivittäminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien luominen ja muokkaaminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus TAI

Sisällön käyttöoikeuksien hallintaoikeus

Salesforce CRM Content -kirjastojen
käyttöoikeuksien luominen:

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

TAI

Käyttäjien lisääminen Salesforce CRM
Content -kirjastoon:

Kirjaston hallinta  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.
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Salesforce CRM Content on käytettävissä asiakasportaalissa. Asiakasportaalin käyttäjille voidaan myöntää kahdentasoisia Salesforce CRM
Content -käyttöoikeuksia:

• Portaalin käyttäjät, joilla ei ole Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssiä, voivat ladata, arvioida, kommentoida ja tilata sisältöjä,
jos heillä on portaalien sisällön tarkasteluoikeus. He eivät voi tarkastella mahdollisesti arkaluonteisia tietoja, kuten käyttäjänimiä,
lataushistoriaa tai versiohistoriaa. Sisällöntoimitus ominaisuus ei ole käytettävissä portaalin käyttäjille.

• Portaalin käyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi, voivat käyttää kaikkia Salesforce CRM Content -ominaisuuksia,
jotka on mainittu heidän kirjastojen käyttöoikeuksissaan, esimerkiksi lisätä sisältöä, siirtää ja jakaa sisältöjä kirjastojen välillä ja poistaa
sisältöä. He voivat myös tarkastella Salesforce CRM Content -raportteja. Sisällöntoimitus ominaisuus ei ole käytettävissä portaalin
käyttäjille.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen lisenssittömien käyttäjien käyttöön

Kun olet ottanut asiakasportaalin käyttöön, ota Salesforce CRM Content käyttöön portaaleissa seuraavien ohjeiden mukaan. Toimi alla
kuvatulla tavalla, jos et ole ostanut Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssejä portaalikäyttäjille.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa Asiakasportaalin käyttäjän tai Asiakasportaalin pääkäyttäjän profiili.

b. Lisää portaalien sisällön tarkasteluoikeus kloonatuissa profiileissa.

c. Muuta välilehden näkyvyysasetus Kirjastot-, Sisältö- ja Tilaukset-välilehdille Välilehti piilotettu -arvosta arvoon Oletus käytössä.

d. Kohdista kloonatut profiilit asiakasportaalin käyttäjille.

2. Määritä portaalikäyttäjien oikeudet kussakin Salesforce CRM Content -kirjastossa luomalla yhden tai useamman kirjaston käyttöoikeuden.

Note:  Kirjastojen käyttöoikeuksissa voidaan myöntää ainoastaan sellaisia oikeuksia, jotka käyttäjän ominaisuuslisenssi tai
profiili sallii. Vaikka esimerkiksi Merkitse sisältö  on kirjaston käyttöoikeuksiin liittyvä vaihtoehto, sen valitseminen ei
anna sisällön tunnisteiden luomisoikeutta käyttäjille, joilla ei ole sisällön merkitsemiseen oikeuttavaa Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssiä.

3. Määritä kirjastot, joiden haluat olevan portaalisi käyttäjien käytössä. Varmista, ettei kyseisissä kirjastoissa ole luottamuksellista sisältöä.

4. Lisää portaalikäyttäjiä kirjastoihin. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin käyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
vain osana julkista ryhmää. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
yksitellen.

5. Lisää Salesforce CRM Content -välilehdet kuhunkin asiakasportaaliin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen lisensoitujen käyttäjien käyttöön

Kun olet ottanut asiakasportaalin käyttöön, ota Salesforce CRM Content käyttöön portaaleissa seuraavien ohjeiden mukaan. Toimi näiden
ohjeiden mukaan, jos olet ostanut portaalikäyttäjille Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssejä.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa halutessasi Asiakasportaalin käyttäjä- ja Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiili sisällyttääksesi kirjastojen luontioikeuden,
jos haluat, että portaalikäyttäjät voivat luoda ja hallita uusia kirjastoja.

b. Muuta vakiomuotoisissa tai kloonatuissa Asiakasportaalin profiileissa Kirjastot-, Sisältö-, Tilaukset-välilehtien näkyvyysasetus
Välilehti piilotettu -arvosta arvoon Oletus käytössä.

c. Kohdista kloonatut profiilit asiakasportaalin käyttäjille tarpeen mukaan.
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2. Valitse jokaisen asiakasportaalin käyttäjän lisätietosivulta Salesforce CRM Content -käyttäjä  -valintaruutu.

3. Määritä portaalikäyttäjien oikeudet kussakin Salesforce CRM Content -kirjastossa luomalla yhden tai useamman kirjaston käyttöoikeuden.

Note:  Kirjastojen käyttöoikeuksissa voidaan myöntää ainoastaan sellaisia oikeuksia, jotka käyttäjän ominaisuuslisenssi tai
profiili sallii. Vaikka esimerkiksi Merkitse sisältö  on kirjaston käyttöoikeuksiin liittyvä vaihtoehto, sen valitseminen ei
anna sisällön tunnisteiden luomisoikeutta käyttäjille, joilla ei ole sisällön merkitsemiseen oikeuttavaa Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssiä.

4. Määritä kirjastot, joiden haluat olevan portaalisi käyttäjien käytössä. Varmista, ettei kyseisissä kirjastoissa ole luottamuksellista sisältöä.

5. Lisää portaalikäyttäjiä kirjastoihin. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin käyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
vain osana julkista ryhmää. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
yksitellen.

6. Lisää Salesforce CRM Content -välilehdet kuhunkin asiakasportaaliin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ideoiden mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Ideat-palvelu on käytettävissä Asiakasportaalissa.

Kun olet määrittänyt Asiakasportaaliisi, ota Ideat-palvelu käyttöön portaalissa seuraavien ohjeiden
mukaan.

1. Luo aktiivisia ja portaalissa näkyviin määritettyjä vyöhykkeitäIdeat-asiayhteydestä. Lisätietoja
on kohdassa Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen sivulla 105.

2. Lisää Ideat-välilehti Asiakasportaaliisi. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin välilehtien
mukauttaminen sivulla 33.

3. Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti
Asiakasportaalissa. Muussa tapauksessa asiakasportaalisi käyttäjille näytetään Riittämättömät
oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä. Välilehtien piilottamisesta on lisätietoja
kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 33.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen
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Oikeutuksien hallinnan ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Asiakasportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden heidän oikeutuksiinsa ja
palvelusopimuksiinsa. Sopimuksen rivikohteet eivät näy Asiakasportaalissa.

Note:  Raskaan asiakasportaalin käyttäjillä ei ole palvelusopimusten tai oikeutusten
käyttöoikeuksia.

Kun olet määrittänyt oikeutuksien hallinnan ja ottanut käyttöön Asiakasportaalin, suorita seuraavat
vaiheet lisätäksesi oikeutuksien hallinnan portaaleihisi.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa Asiakasportaalin profiileja ja ota käyttöön oikeutuksien tai palvelusopimusten
lukuoikeus.

b. Voit myös ottaa valtuutettujen ulkoisten pääkäyttäjien profiileille käyttöön oikeutuksien
yhteyshenkilöiden luonti- ja poisto-oikeudet. Näin valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat
päivittää oikeutuksien yhteyshenkilöitä.

c. Vahvista, että Oikeutukset- tai Palvelusopimukset-välilehden näkyvyys on kloonatuilla
profiileilla Oletus käytössä.

2. Valitse Muokkaa profiileja asiakasportaalin lisätietosivun alalaidasta ja aktivoi uudet profiilit.

3. Mukauta tapauksen sivuasetteluita lisätäksesi Oikeutuksen nimi  -hakukentän. Tämän
avulla portaalikäyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin.

Vihje: Älä lisää seuraavia oikeutusprosessin kenttiä tapauksen sivun asetteluun portaalin käyttäjille, koska portaalin käyttäjien
ei pitäisi käyttää sisäisiin tukiprosesseihin liittyviä tietoja: Oikeutusprosessin alkamisaika, Oikeutusprosessin
päättymisaika, Pysäytetty  ja Pysäytetty lähtien.

4. Voit myös mukauttaa tilien ja yhteyshenkilöiden luetteloita lisätäksesi Oikeutukset. Näin valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat luoda
oikeisiin oikeutuksiin liittyviä tapauksia.

5. Lisää Oikeutukset- tai Palvelusopimukset-välilehdetAsiakasportaaleihin.

6. Kohdista kloonatut profiilit Asiakasportaalin käyttäjille:

a. Jos haluat luoda uuden Asiakasportaalin käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Ota asiakaskäyttäjä
käyttöön yhteyshenkilön lisätietosivulta. Jos haluat päivittää olemassa olevan käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta
ja valitse Näytä asiakaskäyttäjä.

b. Valitse uudelle käyttäjälle kloonattu profiili Profiili-alasvetovalikosta. Jos käyttäjä on jo olemassa, valitse Muokkaa ja valitse
sitten profiili.

c. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

38

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Salesforce Knowledge -palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Tarkastellaksesi Salesforce
Knowledge -artikkeleita:
• Artikkelin artikkelityypin

lukuoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Asiakasportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden Salesforce Knowledge
-artikkeleihin. Portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja arvostella artikkeleita, mutta eivät voi luoda tai
muokata niitä.

Kun olet määrittänyt Salesforce Knowledge -palvelun organisaatiossasi ja ottanut käyttöön
Asiakasportaaliisi, suorita seuraavat vaiheet ottaaksesi Salesforce Knowledge -palvelun käyttöön
portaaleissasi.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa Asiakasportaalin käyttäjän tai Asiakasportaalin pääkäyttäjän profiilit ja ota käyttöön
lukuoikeus artikkelityypeille, joita haluat jakaa asiakkaiden kanssa.

b. Vahvista, että Artikkelit-välilehden näkyvyys on kloonatuissa profiileissa Oletus käytössä.

2. Valitse Muokkaa profiileja asiakasportaalin lisätietosivulta ja aktivoi uusi profiili.

3. Kohdista kloonatut profiilit Asiakasportaalin käyttäjille:

a. Jos haluat luoda uuden Asiakasportaalin käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta
ja valitse Ota asiakaskäyttäjä käyttöön yhteyshenkilön lisätietosivulta. Jos haluat päivittää
olemassa olevan käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä
asiakaskäyttäjä yhteyshenkilön lisätietosivulta.

b. Valitse uudelle käyttäjälle kloonattu profiili Profiili-alasvetovalikosta. Jos käyttäjä on jo
olemassa, valitse Muokkaa  ja valitse sitten profiili.

c. Napsauta Tallenna.

4. Lisää Artikkelit-välilehti jokaiseen Asiakasportaaliin.

5. Jos haluat, että Asiakasportaalin käyttäjillä on erilaiset luokkaryhmän näkyvyysasetukset kuin
tilin omistajalla, muuta näkyvyysasetukset Asiakasportaalin käyttäjälle.

Asiakasportaalin käyttäjät perivät oletuksena tietoluokkien käyttöoikeudet tilin omistajalta. Jos
tilin omistajalla on esimerkiksi toimitusjohtajan rooli ja toimitusjohtajan roolilla on täysi
käyttöoikeus kaikkiin luokkaryhmän tietoluokkiin, Asiakasportaalin käyttäjät voivat myös käyttää
kaikkia sen ryhmän luokkia. Joissakin tapauksissa saatat haluta rajoittaa, mitä luokkia
Asiakasportaalin käyttäjät voivat käyttää.

6. Jos sinulla on raskaan portaalin käyttäjiä, tee näiden käyttäjien tarvitsemat tietoluokat
oletusarvoisesti näkyviksi. Koska raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, he voivat käyttää ainoastaan luokiteltuja artikkeleita, jos
niihin liittyvät tietoluokat on tehty näkyväksi kaikille käyttäjille rooleista riippumatta.

7. Huomauta artikkeleita luovia käyttäjiä, että heidän täytyy valita Asiakasportaali kanavavaihtoehdoksi luodessaan tai muokatessaan
artikkelia. Jos Asiakasportaali-kanava ei ole valittuna, artikkelia ei julkaista portaalissa.
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8. Lisää Artikkelien haku -komponentti aloitussivun asetteluun salliaksesi käyttäjien hakea artikkeleita Aloitus-välilehdestä. Varmista,
että kohdistat asettelun Asiakasportaalin profiileille.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Vastausten ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Vastaukset-yhteisön
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Asiakasportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden Vastaukset-yhteisöön.

Vastausten käyttöönottaminen portaalissasi:

1. Asiakasportaalinmäärittäminen .

Huomaa, että vastaukset tukevat vain seuraavia muutoksia, kun mukautat portaalisi fontteja ja
värejä:

• Kaikki välilehtien tyylit

• Seuraavat sivutyylit:

– Sivun tausta

– Teksti

– Linkki

– Linkin lisätiedot

2. Määritä vastaukset, ja varmista, että vastaukset-yhteisön on määritetty näkymään
Asiakasportaalissa.

3. Lisää Vastaukset-välilehtiAsiakasportaaliin.

4. Uusien Asiakasportaalin käyttäjien luominen:

a. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja valitse sitten
Ota asiakaskäyttäjä käyttöön.

b. Anna vaadittavat tiedot ja varmista, että valitset oikean Asiakasportaalin profiilin avattavasta Profiilinalasvetovalikosta.

c. Napsauta Tallenna.

5. Jos haluat, että Asiakasportaalin käyttäjillä on erilaiset luokkaryhmän näkyvyysasetukset kuin tilin omistajalla, muuta näkyvyysasetukset
Asiakasportaalin käyttäjälle.

Asiakasportaalin käyttäjät perivät oletuksena luokkien käyttöoikeudet tilin omistajalta. Jos tilin omistajalla on esimerkiksi rooli CEO
ja CEO:n roolilla on täysi käyttöoikeus kaikkiin tietoryhmän tietoluokkiin, jotka on kohdistettu vastauksiin, silloin Asiakasportaalin
käyttäjät voivat käyttää kaikkia tietämyskannan luokkia. Joissakin tapauksissa saatat haluta rajoittaa, mitä luokkia Asiakasportaalin
käyttäjät voivat käyttää.
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6. Jos sinulla on raskaan portaalin käyttäjiä, tee näiden käyttäjien tarvitsemat tietoluokat näkyviksi käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien
avulla.

7. Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti Asiakasportaalissa. Muussa tapauksessa
asiakasportaalisi käyttäjille näytetään Riittämättömät oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä. Välilehtien piilottamisesta
on lisätietoja kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 33.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin sivujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen profiileille:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit mukauttaa Salesforce-asiakasportaalin sivuja samalla tavalla kuin mukautat Salesforce-sivuja:
sivuasettelujen avulla.

Sivuasettelut hallitsevat painikkeiden, kenttien, s-control-ohjaimien, Visualforcen, mukautettujen
linkkien ja viiteluetteloiden asettelua ja järjestystä. Niiden avulla voit myös määrittää, ovatko kentät
näkyvissä, Vain luku -muotoisia vai pakollisia. Sivuasettelut voivat sisältää s-control-ohjaimia ja
Visualforce-sivuja, jotka renderöidään kenttäosiossa, kun sivu näytetään. Voit säätää
s-controls-objektien kokoa ja Visualforce-sivuja ja määrittää, näytetäänkö otsikkoa ja vierityspalkkeja.

Asiakasportaalin käyttäjät voivat tarkastella heille kohdistettuja asetteluja kirjauduttuaan sisään
asiakasportaaliin. Voit mukauttaa portaalissa seuraavien objektien sivuasetteluja:

• Aloitus

• Tehtävät

• Tapahtumat

• Tapaukset

• Omaisuudet

• Tilit

• Ratkaisut

• Yhteyshenkilöt

• Oikeutukset

• Mukautetut objektit

• Palvelusopimukset

Portaalin sivuasetteluiden mukauttaminen

Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

Asiakasportaalin käyttäjillä on oletusarvoisesti tilien, yhteyshenkilöiden, omaisuuksien, tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet, jotta he
voivat tarkastella tilinsä nimeä ja valita portaalissa luomilleen tapauksille yhteyshenkilön ja omaisuuden. Heillä saattaa myös olla
omaisuuksien ja tilien päivitys- ja luontioikeudet, riippuen asiakasportaalin tyypistä.
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Note: Asiakasportaalin käyttäjät eivät voi tarkastella sivun tunnisteosiota, vaikka se sisältyisikin sivun asetteluun.

Jotta mukautettu objekti näkyy asiakasportaalissa, toimi seuraavasti:

• Valitse mukautetun objektin Käytettävissä asiakasportaalissa  -valintaruutu. Portaaliprofiilia ei voi kohdistaa
mukautetun objektin sivuasetteluun, ellei tätä valintaruutua ole valittu.

• Anna portaalin käyttäjille kohdistetuille profiileille mukautettujen objektien käyttöoikeudet tai profiilit.

• Lisää mukautetun objektin välilehti asiakasportaaliisi, jotta asiakasportaalisi käyttäjät voivat käyttää sitä. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 33.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin fonttien ja värien mukauttaminen

Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön

Asiakasportaalin sivujen asennusohjeet ja sivujen käytössä huomioitavia asioita

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen asiakasportaaleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielten määrittäminen
portaaleissa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Jos organisaatiossa on otettu käyttöön useita kieliä, voit ladata HTML-viestejä millä tahansa
Salesforcen tukemalla kielellä ja määrittää viestit näkymään portaalikäyttäjän kieliasetusten mukaisina.
Voit esimerkiksi ladata suomenkielisen HTML-viestin, joka näytetään aloitusvälilehdessä suomen
kieliasetusta käyttäville portaalikäyttäjille, sekä englanninkielisen HTML-viestin, joka näytetään
aloitusvälilehdessä englannin kieliasetusta käyttäville portaalikäyttäjille.

Huomioi seuraavat asiat ennen monikielisten HTML-viestien määrittämistä:

• Ennen kuin voit lisätä monikielisen HTML-viestin portaaliin, sinun on ladattava HTML-muotoiltu
tiedosto Asiakirjat-välilehteen.

• Vaikka portaalin HTML-viestit olisi määritetty, niitä ei näytetä Ideat-, Raportit, Sisältö- tai
Ratkaisut-välilehdissä.

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen:

1. Voit määrittää asiakasportaalin näyttökielen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin
asetukset  ja valitsemalla Asiakasportaalin asetukset.

2. Napsauta muokattavan portaalin nimeä.

3. Napsauta Kohdistetut kielet -luettelosta Lisää uusi kieli.

4. Valitse kieli Kieli-alasvetoluettelosta.

5. Napsauta hakukuvaketta ( ) välilehden nimen vierestä ja valitse sitten HTML-viesti, joka näytetään kyseisessä välilehdessä. Voit
toistaa tämän vaiheen kunkin sellaisen välilehden kohdalla, jossa haluat näyttää HTML-viestin.

6. Napsauta Tallenna.
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Asiakasportaalin sivujen asennusohjeet ja sivujen käytössä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Huomioi seuraavat Salesforce-asiakasportaalin sivuja koskevat ohjeet ja tiedot.

Tapausten määrittäminen

• Kun määrität Asiakasportaalia, kloonaa tapausten sivuasettelu (Tapauksen asettelu) ja nimeä
se uudelleen Portaalitapauksen asetteluksi. Näin voit helposti erotella
sisäisten käyttäjien tapausten sivuasettelut ja portaalikäyttäjien tapausten sivuasettelut.

• Oletuksena uusia tapauksia voi tarkastella asiakasportaalissa, mutta voit lisätä tapaussivujen asetteluihin Näkyvissä
itsepalvelussa  -valintaruudun, jonka avulla voit estää sivua näkymästä.

• Älä valitse sivuasetteluista Näytä Tapaus-objektin sähköposti-ilmoituksen valintaruutu- ja Valitse
Tapaus-objektin sähköposti-ilmoituksen valintaruutu oletuksena  -valintaruutuja. Nämä
ominaisuudet koskevat vain Salesforce-käyttäjiä.

• Älä lisää Sisäiset kommentit  -kenttää portaaliprofiileihin kohdistettuihin sivuasetteluihin. Muutoin portaalikäyttäjät
saattavat nähdä kommentteja, jotka on tarkoitettu ainoastaan Salesforce-käyttäjille.

• Lisää sivuasetteluihin Omaisuus-kenttä, jos haluat sallia portaalikäyttäjien liittää tapauksia tiliinsä liittyvään omaisuuteen.

• Lisää sivuasetteluun Yhteyshenkilön nimi  -hakukenttä, jotta käyttäjät, joilla on kyseisen kentän muokkausoikeus, voivat
muuttaa tapauksen yhteyshenkilöksi toisen saman tilin portaalikäyttäjän.

• Jos portaalikäyttäjä on tapauksen omistaja, tapauksen Yhteyshenkilön nimi  -kentän täytyy olla tapauksen omistavan
portaalikäyttäjään liittyvä yhteyshenkilö. Et voi määrittää toista yhteyshenkilöä, vaikka hän kuuluisikin samaan portaalitiliin.

• Älä valitse Näytä ratkaisun tieto-osio-, Näytä yhteyshenkilön huomautuksen valintaruutu-
ja Valitse yhteyshenkilön huomautuksen valintaruutu oletuksena  -valintaruutuja Sulje tapaus
-sivuasetteluihin, koska niiden toiminnot koskevat vain Salesforce-käyttäjiä.

• Määritä Asiakasportaaliisi kirjattujen tapausten Tapauksen alkuperä  -valintakentän oletusarvo luomalla
tapaustietuetyyppejä.

• Jotta tapausten kohdistussäännöt toimisivat asiakasportaalissa, valitse portaaliprofiileille kohdistetuista tapausten sivuasetteluista
Valitse Tapaus-objektin kohdistamisen valintaruutu oletuksena  -valintaruutu. Nämä valintaruudut
eivät ole portaalikäyttäjien nähtävissä asiakasportaalissa. Huomaa, että tapauksen luominen ja sen muokkaaminen käynnistävät
kohdistussäännöt. Jos haluat estää portaalikäyttäjien muokkaamien tapausten automaattisen uudelleenkohdistamisen, lisää uusi
sääntö, jonka ehtona on Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätyyppi sisältää Asiakasportaalin  ja valitse
Älä kohdista käyttäjää uudelleen  -valintaruutu.

• Kaikki Tyyppi-, Tila-, Prioriteetti- ja Tapauksen syy  -valintaluettelokenttien arvot ovat portaalikäyttäjien
nähtävissä, ellet luo tapauksille tietuetyyppejä, jotka sisältävät tapauksille erilliset valintaluettelon arvot.

• Voit estää portaalikäyttäjiä lähettämästä liitteellisiä tapauksia poistamalla Lähetä & lisää liite-painikkeen tapauksen sivuasetteluista:

1. Muokkaa tapauksen sivuasettelua parannetulla sivuasettelujen editorilla.

2. Valitse Asettelun omianisuudet.

3. Poista valinta kohdasta Näytä lähetä & lisää liite -painike.

4. Valitse OK.
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5. Napsauta Tallenna.

Tapaukset

• Portaalikäyttäjät tarvitsevat lukuoikeuden yhteyshenkilöihin luodakseen tapauksia.

• Portaalikäyttäjät eivät voi muokata tapausten Tila-valintaluettelokentän arvoja.

• Portaalikäyttäjät voivat muokata ja poistaa liitteitä, jotka he ovat lisänneet tapauksiinsa, mutta he eivät voi muokata tai poistaa
Salesforce-käyttäjien lisäämiä liitteitä.

• Tapauksen lisätietosivujen Poista- ja Jakaminen-painikkeet eivät ole portaalikäyttäjien käytettävissä.

• Sähköpostiviestiluettelo-, Seuraava- ja Edellinen-linkit eivät ole käytettävissä Asiakasportaalin käyttäjille, kun he tarkastelevat
sähköposteja tapausten lisätietosivujen Sähköpostiluettelosta. Sähköpostiluettelo on vain niiden organisaatioiden käytössä, jotka
käyttävät Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa.

• Vaihtoehtoisesti voit luoda automaattisen vastauksen säännöt, jotka vastaavat automaattisesti portaalikäyttäjille, kun he luovat
tapauksen portaalissasi.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella, hakea ja luoda tapausten huomautuksia.

• Tapausta luodessaan portaalikäyttäjä ohittaa Ehdotetut ratkaisut -sivun, ja portaalikäyttäjä ohjataan tapaukseen, jos

– tapaukselle ei ole sopivia ehdotettuja ratkaisuja.

– käyttäjä luo tapauksen napsauttamalla Lähetä ja lisää liite.

Ehdotetut ratkaisut ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joissa ne on otettu käyttöön. Lisätietoja ehdotetuista ratkaisuista on
kohdassa Ehdotettujen ratkaisujen yhteenveto sivulla 514. Lisätietoja siitä, kuinka asiakasportaalin käyttäjät voivat sulkea omia
tapauksiaan ehdotetuista ratkaisuista, on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön.

• Jos Salesforce Knowledge on käytössä, voit lisätä Artikkelit-luettelon portaalikäyttäjille kohdistettuun tapauksen sivujen asetteluun,
jotta käyttäjät voivat löytää ongelman ratkaisussa auttavia artikkeleita.

• Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat
ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Ratkaisut

• Ratkaisujen Tila-valintaluettelokenttä ei ole portaalikäyttäjien käytettävissä.

• Ratkaisun Tila-valintaluettelokentän arvoa ei tarvitse muuttaa arvoksi Tarkistettu, jotta se näkyisi Asiakasportaalissa. Ratkaisu
näkyy Asiakasportaalissa, jos ratkaisun Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruutu on valittuna.

• Jos ratkaisuluokat on otettu käyttöön organisaatiossa, ne ovat käytettävissä myös asiakasportaalissasi. Luokittelemattomat ratkaisut
eivät näy asiakasportaalin ratkaisuluokissa, mutta ne näkyvät portaalin hakutuloksissa ja luettelonäkymissä.

• Parhaat ratkaisut -ominaisuus ei ole käytettävissä Asiakasportaalissasi, mutta Asiakasportaalin aloitussivulle voi luoda linkkejä
organisaation tärkeimpiin ratkaisuihin.

Aloitussivu

• Sisällytä Asiakasportaalin Tervetuloa-komponentti Asiakasportaalin käyttäjille kohdistettuihin aloitussivun asetteluihin. Portaaliisi
kirjautuvat Asiakasportaalin käyttäjät näkevät tervetuloviestin, joka sisältää heidän nimensä. Käyttäjät voivat myös muuttaa omaa
portaalin käyttäjänimeään, salasanaansa, paikkamääritystä, kieltä, aikavyöhykettä ja yhteystietoja. Kun portaalikäyttäjät muuttavat
tietojaan, heidän käyttäjätietueensa päivitetään, mutta heidän yhteyshenkilötietueitaan ei päivitetä automaattisesti näillä
muutoksilla.

Huomaa, että Asiakasportaalin käyttäjät, joilla on Kertakirjaus käytössä -oikeus, eivät voi muuttaa käyttäjänimiään Asiakasportaalin
Tervetuloa-komponentista.

• Kun suunnittelet aloitussivun asetteluja Asiakasportaalia varten, on suositeltavaa lisätä seuraavat komponentit: Haku, Ratkaisuhaku,
Viimeisimmät rivit, asiakasportaalin  Tervetuloa-sivu ja mukautettu HTML-alue-komponentti, joka sisältää yritysbrändisi leveässä
sarakkeessa.
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• Voit luoda asiakasportaalin aloitussivun asetteluun lisättäviä mukautettuja komponentteja, kuten linkkejä mukautettuihin
luettelonäkymiin, tiettyihin asiakirjoihin tai parhaisiin ratkaisuihin.

• Mukautettujen komponenttien nimet eivät näy asiakasportaalin aloitussivun leveässä osassa.

• Voit asettaa uloskirjautumislinkin minne tahansa ylätunnisteeseen käyttämällä seuraavaa HTML-tunnistetta: "<a
href="/secur/logout.jsp">Kirjaudu ulos</a>". Lisätietoja ylätunnisteesta on kohdassa Asiakasportaalin
sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 24.

• On suositeltavaa olla lisäämättä seuraavia komponentteja asiakasportaalin aloitussivun asetteluihin, koska komponentit on
tarkoitettu Salesforce-käyttäjille: Tehtävät, Kalenteri, Tuotehaku, Viimeisimmät tietueet,
Mittaristovedos, Viestit ja hälytykset  ja Hyväksyttävät kohteet.

Toiminnot

• Portaalikäyttäjiä ei voi kohdistaa toimintoihin.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella suoritettuja tehtäviä ja menneitä tapahtumia, joille on määritetty Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -asetus ja jotka liittyvät objekteihin, joiden tarkasteluoikeus heillä on.

Asiakirjat
Varmista, ettei portaalikäyttäjien käytettävissä olevissa kansioissa ole Asiakirjat-välilehdessä olevia organisaation sisäisiä asiakirjoja.

Raportit

• Portaalikäyttäjät voivat suorittaa raportteja, jos heillä on raporttien suoritusoikeus.

• Portaalikäyttäjät voivat viedä raportteja, jos heillä on raporttien vientioikeus.

• Raportin asetukset -osio ei näy raportin tuloksissa portaalikäyttäjille, koska portaalikäyttäjät eivät voi mukauttaa raportin tuloksia.
Raportin tuloksissa ei näy myöskään Luotu kaavio-osio, joka sisältää Muokkaa-, Suuri-, Keskikokoinen- ja Pieni -linkit.

• Portaalikäyttäjien raportin tulokset sisältävät linkit vain niihin objekteihin, joiden käyttöoikeus portaalikäyttäjillä on.

• Portaalikäyttäjät voivat suorittaa raportteja vain objekteista, jotka on määritetty organisaationlaajuisessa oletusjakomallissa
yksityisiksi. Jotkin objektit, kuten ratkaisut ja artikkelit, eivät sisälly jakomalliin, eivätkä Asiakasportaalin käyttäjät voi laatia niistä
raportteja.

• Portaalikäyttäjät saavat virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, jos he yrittävät suorittaa raporttia, joka sisältää objekteja,
joiden tarkasteluoikeutta heillä ei ole.

• Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät, myös portaalikäyttäjät, voivat tarkastella raporttikansioita. Jos haluat, että portaalikäyttäjät eivät
voi tarkastella raporttikansioita, päivitä raporttikansioiden jakoasetukseksi Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmä.

Mukautetut objektit

• Kun poistat mukautetun objektin Käytettävissä asiakasportaalissa  -valintaruudun, mukautettu objekti ei enää
ole käytettävissä asiakasportaalissa ja kaikki kyseisen mukautetun objektin käyttöoikeudet poistetaan automaattisesti
portaaliprofiileista. Jos valitset mukautetun objektin Käytettävissä asiakasportaalissa  -valintaruudun uudelleen,
mukautetun objektin käyttöoikeudet on päivitettävä portaaliprofiileihin uudelleen.

Note:  Jos määrität mukautetun objektin käyttöoikeuden myöhemmin, käyttöoikeusjoukkojen määritykset säilytetään.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella, hakea ja luoda mukautettujen objektien liitteitä.

• Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat
ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Artikkelit
Määrityksestä on lisätietoja kohdassa Salesforce Knowledge -palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 39.

Omaisuudet

• Portaalikäyttäjät voivat luoda, tarkastella ja päivittää tileihinsä liitettyjä omaisuuksia.
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• Omaisuudet ovat portaalikäyttäjien nähtävissä, jos lisäät tapauksen sivuasetteluihin Omaisuudet-hakukentän. Portaalikäyttäjät
voivat tarkastella omaisuutta tapauksen lisätietosivulta napsauttamalla Omaisuus-kenttää.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja hakea omaisuuksien liitteitä.

• Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat
ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Salesforce CRM Content

• Portaalikäyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi, voivat suorittaa kirjaston käyttöoikeutensa sallimia tehtäviä.

• Portaalikäyttäjät, joilla on Näytä portaalien sisältö -oikeus, voivat vain tarkastella Salesforce CRM Content -palvelua.

• Portaalikäyttäjät, joilla on kirjastojen luontioikeus, voivat luoda ja hallita kirjastoja.

Lisätietoja on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen käyttöön asiakasportaalissa sivulla 35.

Vastaukset
Määrityksestä on lisätietoja kohdassa  Vastausten ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 40. Huomaa, että vastaukset tukevat
vain seuraavia muutoksia, kun mukautat portaalisi fontteja ja värejä:

• Kaikki välilehtien tyylit

• Seuraavat sivutyylit:

– Sivun tausta

– Teksti

– Linkki

– Linkin lisätiedot

Ideat

Määrityksestä on lisätietoja kohdassa Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 37.

tilit
Vain käyttäjät, joilla on valtuutetun ulkoisen pääkäyttäjän oikeudet, voivat tarkastella Asiakasportaalisi Tilit-välilehteä ja tiliensä
lisätietosivuja. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen sivulla 68.

Note:  Asiakasportaalin käyttäjät eivät näe tilien Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa.

yhteyshenkilöt
Vain käyttäjät, joilla on valtuutetun ulkoisen pääkäyttäjän oikeudet, voivat tarkastella tiliensä yhteyshenkilöitä. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen sivulla 68.

Vain ne käyttäjät, joilla on portaalin superkäyttäjän käyttöoikeudet, voivat tarkastella Yhteyshenkilöt-välilehteä ja muokata
yhteyshenkilöiden lisätietosivuja sinun Asiakasportaalissasi. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin
tehokäyttäjän valtuuttaminen sivulla 68.

Note:  Asiakasportaalin käyttäjät eivät näe yhteyshenkilöiden Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa.

Oikeutukset

• Lisätietoja määrityksestä on kohdassa Oikeutusten hallinnan ottaminen käyttöönAsiakasportaalissa sivulla 38.

• Lisää oikeutusten lukuoikeudet asiakasportaalin profiileihin, kohdista profiilit portaalin käyttäjille, jotka täytyy kohdistaa oikeutuksiin.
Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen sivulla 60.

• Lisää Oikeutuksen nimi  tapausten sivuasettelun hakukenttään, jotta portaalin käyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin.

• Älä lisää seuraavia oikeutusprosessin kenttiä tapauksen sivuasetteluun portaalikäyttäjille, koska portaalikäyttäjien ei pitäisi käyttää
sisäisiin tukiprosesseihin liittyviä tietoja: Oikeutusprosessin alkamisaika, Oikeutusprosessin
päättymisaika, Pysäytetty  ja Pysäytetty lähtien.
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• Vaihtoehtoisesti voit lisätä Oikeutukset-välilehden Asiakasportaaliin, niin että portaalin käyttäjät voivat tarkastella tileihinsä liittyviä
oikeutuksia ja luoda tapauksia oikeutuksista.

• Lisää Oikeutukset-luettelo tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, jotta valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat luoda tapauksia,
jotka liitetään automaattisesti oikeisiin oikeutuksiin. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän
valtuuttaminen sivulla 68.

Palvelusopimukset

• Lisätietoja määrityksestä on kohdassa Oikeutusten hallinnan ottaminen käyttöönAsiakasportaalissa sivulla 38.

• Myönnä palvelusopimusten lukuoikeus portaalikäyttäjille, joiden täytyy käyttää palvelusopimuksia. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen sivulla 60.

• Lisää Palvelusopimukset-välilehti Asiakasportaaliin, niin että portaalin käyttäjät voivat tarkastella palvelusopimuksiaan. Lisätietoja
on kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 33.

• Sopimuksen rivikohteet eivät näy Asiakasportaalissa.

Kulut

• Voit sisällyttää Force.com-kulkuja Asiakasportaaliisi liittämällä ne Visualforce-sivulle.

• Käyttäjät voivat suorittaa vain kulkuja, joista on aktiivinen versio. Jos liittämästäsi kulusta ei ole aktiivista versiota, käyttäjät näkevät
virheviestin. Jos upottamasi kulku sisältää alakulkuelementin, alakulkuelementin viittaamalla ja kutsumalla kululla täytyy olla
aktiivinen versio.

• Kun teet kulusta käytettävän sivuston tai portaalin käyttäjille, ohjaa käyttäjät Visualforce-sivulle, joka sisältää upotetun kulun,
äläkä itse kulkuun. Sivuston ja portaalin käyttäjät eivät voi suorittaa kulkuja suoraan.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin sivujen mukauttaminen

Asiakasportaalin määritysrajat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietää, montako Asiakasportaalia ja Asiakasportaalin
käyttäjälisenssiä voit aktivoida.

Asiakasportaaliin lisättävien mukautettujen objektien enimmäismäärä määrittyy Edition-version
mukautettujen objektien enimmäismäärän mukaan.

Käyttäjälisenssit määrittävät myös mukautettujen objektien määrän, jonka portaalikäyttäjä näkee Asiakasportaalissa. Ota yhteyttä
Salesforceen saadaksesi lisätietoja.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen
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Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaaleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi
kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi
käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita
eri käyttäjäsalasanoja.

Voit määrittää Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit käyttämään kertakirjautumista, jotta käyttäjän
tarvitsee kirjautua sisään vain kerran.

Note:  Portaalien kertakirjautumista tuetaan vain SAML 2.0:ssa.

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaaleille:

1. Kerättävien ja henkilöllisyydentarjoajan kanssa jaettavien SAML-kertakirjautumistietojen lisäksi
sinun täytyy toimittaa tiedontarjoajallesi organisaation tunnus ja portaalin tunnus.
Henkilöllisyydentarjoajan lähettämään SAML-vahvistukseen tulee lisätä portal_id  ja
organization_id  määritteinä.

Note:  Voit jättää nämä määritteet tyhjiksi tehdäksesi eron portaalin ja sovellusalustan
käyttäjien kesken. Esimerkiksi jos määrite on tyhjä, käyttäjä on tavallinen sovellusalustan
käyttäjä, ja jos se on täytetty, käyttäjä on portaalikäyttäjä.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse
Yrityksen tiedot ja kopioi Salesforce-organisaation tunnus  -osiossa oleva
tunnus

b. Asiakasportaalit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin
asetukset, valitse Asiakasportaalin asetukset, napsauta asiakasportaalin nimeä ja
kopioi Portaalin tunnus  -kentässä oleva tunnus.

c. Kumppaniportaalit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja
valitse Asetukset. Napsauta kumppaniportaalin nimeä ja kopioi kohdassa
Salesforce-portaalin tunnus  oleva tunnus.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin käyttäjät

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallinta:

Sovelluksen mukautusoikeusSivun asetteluiden luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
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Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Jakamisen hallintaoikeusJakosääntöjen määrittäminen:

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Asiakasportaalin käyttäjien hallinta vastaa tavallisten Salesforce-käyttäjien hallintaa. Tavalliset käyttäjänhallinnan konseptit, kuten profiilit
ja sivujen asettelut, ovat yhä käytössä. Lue seuraavat ohjeet hallitaksesi Asiakasportaalin käyttäjiä:

• Asiakasportaalin profiilit

• Asiakasportaalin jakosäännöt

• Asiakasportaalin roolihierarkia

• Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Note: Raskaan portaalin käyttäjät sisältävät sekä Raskas asiakasportaali- että Todennettu verkkosivusto -lisenssityypit.

Asiakasportaalin profiilit

Asiakasportaalin käyttäjälle kohdistamasi profiilit määrittävät käyttäjien oikeudet suorittaa tiettyjä toimintoja Asiakasportaalissa. Tällaisia
toimintoja ovat muun muassa tapausten ja mukautettujen objektien tietueiden tarkasteleminen, luominen, muokkaaminen ja poistaminen.

Kun otat Asiakasportaalin käyttöön, seuraavat profiilit luodaan automaattisesti, jos ostit niille käyttäjälisenssit.

• Raskas Asiakasportaali

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasportaalin käyttäjä

• Asiakasportaalin pääkäyttäjä

Asiakasportaalin profiilien asetukset ovat samankaltaisia. Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiiliin käyttäjille voidaan kuitenkin määrittää
laajemmat tietojen käyttöoikeudet Asiakasportaalin roolihierarkian ja jakosääntöjen avulla (joista kumpikaan ei koske raskaan portaalin
käyttäjiä). Voit myös kloonata ja mukauttaa profiileja vastaamaan tiettyjen asiakkaiden tukitarpeita. Voit myös käyttää käyttöoikeusjoukkoja
myöntääksesi Asiakasportaalin käyttäjille lisää käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusasetuksia.

Riippuen ostamistasi käyttäjälisensseistä, voit mukauttaa Asiakasportaalin profiileja mukautetuille objekteille, Salesforce CRM Content
-palvelulle, raportoinnille ja asiakastukiominaisuuksille, kuten tapauksille ja ratkaisuille.

Tärkeää: Uudet portaalissa näkyvät tapaukset -tukiasetuksen täytyy olla valittuna, jotta portaalikäyttäjät voivat tarkastella
uusia tapauksiaan. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset, valitse Tukiasetukset ja valitse Uudet
portaalissa näkyvät tapaukset.

Asiakasportaalin jakosäännöt

Kun otat Asiakasportaalin käyttöön, seuraavat ryhmät ja jakosääntöluokka luodaan:
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KuvausRyhmä ja jakosääntöluokka

Sisältää kaikki Asiakasportaalin käyttäjät, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.Kaikki Asiakasportaalin
käyttäjäryhmät

Sisältää kaikki organisaatiosi Salesforce-käyttäjät.Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmä

Sallii sinun luoda jakosääntöjä organisaatiosi tietyille Salesforce-käyttäjille rooleittain ja kaikille
kyseisen roolin alapuolella oleville käyttäjille, pois lukien kaikki Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin
käyttäjät.

Koska raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, niitä ei sisällytetä tähän tai muihin jakosääntöluokkiin.

Roolien ja sisäisten aliroolien
jakosääntöluokka

Voit käyttää näitä ryhmiä ja jakosääntöluokkaa luodaksesi jakosääntöjä, jotka:

• myöntävät Asiakasportaalin käyttäjille tai Salesforce-käyttäjille käyttöoikeudet tiettyihin tietoihin (paitsi raskaan portaalin käyttäjille,
koska et voi sisällyttää niitä ryhmiin tai jakosääntöihin)

• linkittävät Asiakasportaalin käyttäjiä ja Salesforce-käyttäjiä

• linkittää Asiakasportaalin käyttäjät eri tileistä, kunhan niillä on Asiakasportaalin pääkäyttäjän käyttäjälisenssi

Asiakasportaalin roolihierarkia

Kun otat Asiakasportaalin käyttöön tilissä, järjestelmä luo roolihierarkian tilin portaalikäyttäjille. Portaaliroolit ovat yksilöityjä kaikille tileille
ja niihin sisältyy tilin nimi, esimerkiksi "Tili A -asiakaskäyttäjä". Tämä tilikohtainen hierarkia on suoraan tilin omistajan alapuolella organisaatiosi
yleisessä roolihierarkiassa.

Portaalin roolihierarkian roolit ovat vakioita. Et voi muokata niitä tai lisätä uusia. Ne ovat:

• Päällikkö—yhteyshenkilöille

• Pääkäyttäjä—yhteyshenkilöille

• Käyttäjä—yhteyshenkilöille

• Henkilötili—henkilötileille

Note:  Kaikilla asiakasportaalin roolien käyttäjillä (Päällikkö-, Pääkäyttäjä- ja Käyttäjä-roolit) on lukuoikeus kaikkiin portaalitilinsä
alaisiin ja portaaleissa sallittuihin yhteyshenkilöihin, vaikka yhteyshenkilön jakomalli olisikin yksityinen.

Kun otat asiakkaita käyttöön Asiakasportaalin käyttäjinä, järjestelmä kohdistaa roolit automaattisesti käyttäjälisenssien mukaisesti.
Henkilötileillä on aina Henkilötili-rooli. Yhteyshenkilöillä, joilla on raskas Asiakasportaali- tai Valtuutettu verkkosivusto -lisenssi, ei ole
rooleja.

Jos käyttöoikeudet yhteyshenkilöihin on määritetty yksityisiksi, raskaan portaalin käyttäjillä on käyttöoikeus vain omaan yhteyshenkilöönsä
ja yhteyshenkilöihin, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus.

Roolihierarkiat varmistavat, että eri tilien portaalikäyttäjät eivät näe toistensa tietoja. Vaikka raskaan portaalin käyttäjiä ei sisällytetä
roolihierarkioihin, he eivät näe tietueita, jotka eivät liity heidän tiliinsä tai yhteyshenkilöönsä. He näkevät vain objekteja, joihin heille on
myönnetty käyttöoikeus. Voit kuitenkin luoda jakosääntöjä, jotta eri tilien Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssin omaavat käyttäjät voivat
nähdä toistensa tiedot.

Tileillä, joilla on useita portaalityyppejä –asiakasportaalejajakumppaniportaaleja– on erillinen roolihierarkia kullekin portaalille. Järjestelmä
liittää roolien nimiin portaalityypin, johon rooli liittyy. Jos tilillä A on esimerkiksi sekä Asiakasportaali että Kumppaniportaali, Asiakasportaalin
roolit nimetään tyyliin "Tilin A asiakaskäyttäjä" ja kumppaniportaalin roolit tyyliin "Tilin A kumppanikäyttäjä".
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Voit tarkastella asiakasportaalin käyttäjille kohdistettuja rooleja luomalla mukautetun raportin, valitsemalla tietotyypiksi Hallinnon raportit
ja Käyttäjät ja lisäämällä raporttiin Rooli-sarakkeen. Huomaa, ettet voi raportoida rooleista raskaan portaalin käyttäjille, koska heillä ei
ole rooleja.

Note:  Et voi luoda Asiakasportaalin käyttäjää, joka liittyy kumppanikäyttäjän omistamaan tiliin.

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjän käytettävissä olevat perusominaisuudet. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi.

Voit kohdistaa seuraavat käyttäjälisenssit Asiakasportaalin käyttäjille:

• Raskas Asiakasportaali

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasportaalin pääkäyttäjän mukautus

• Asiakasportaalin pääkäyttäjän standardi (ei uusien asiakkaiden käytettävissä)

Nämä käyttäjälisenssit määrittävät käytettävissä olevat Asiakasportaalin profiilit. Ne määrittävät myös käyttäjien asemat Asiakasportaalin
roolihierarkiassa.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu asiakasportaalin käyttäjälisenssit ja niihin liittyvät profiilit ja sijainnit asiakasportaalin roolihierarkiassa.

Roolit ja jakaminenProfiilitKäyttäjälisenssi

Raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja. Lisätietoja on
kohdassa Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 53.

Eivät voi jakaa, mutta voivat siirtää omistamiaan tietueita.

Raskas Asiakasportaali- tai
Valtuutettu verkkosivusto -profiili
tai jommastakummasta kloonattu
ja mukautettu profiili.

Raskas Asiakasportaali

ja

Todennettu verkkosivusto

Molemmat käyttäjälisenssit ovat
raskaan portaalin käyttäjiä

Eivät voi siirtää tapauksia ei-raskaan portaalin käyttäjiltä
itselleen.

Ei voida sisällyttää seuraaviin:(Ostettavissa erikseen)
• Yksityisiin tai julkisiin ryhmiin.

• Jakosääntöihin.

• Tilitiimeihin, mahdollisuustiimeihin tai tapaustiimeihin.

• Salesforce CRM Content -kirjastoihin.

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi käyttää tilien ja
yhteyshenkilöiden tavallisia lisätietosivuja. Voit kuitenkin
luoda mukautetun ratkaisun käyttämällä työkaluja, kuten
Visualforce tai API, josta he voivat käyttää kyseisiä tietueita.

Voi käyttää mukautettuja objekteja profiilin asetuksista
riippuen.

Voi kohdistaa johtaja-, päällikkö- tai käyttäjäroolille

Voi tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai
Asiakasportaalin roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien

Asiakasportaalin pääkäyttäjän
profiili tai Asiakasportaalin
pääkäyttäjän profiilista kloonattu
ja mukautettu profiili.

Asiakasportaalin pääkäyttäjän
mukautus

(Ostettavissa erikseen)
omistamia tietoja. Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa
kuuluu Yhteyshenkilön nimi  -kentässä lueteltuihin
henkilöihin.

Voi käyttää jaettuja tietoja muiden Salesforce-käyttäjien tavoin.
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Roolit ja jakaminenProfiilitKäyttäjälisenssi

• Voi käyttää mukautettuja objekteja profiilin asetuksista
riippuen.

• Voi käyttää raportteja profiilin asetuksista riippuen.

• Voi käyttää Salesforce CRM Content -palvelua
ominaisuuslisenssin ja profiilin asetuksista riippuen.
Lisätietoja on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 35.

• Voi saada Portaalin tehokäyttäjä- ja Valtuutettu ulkoinen
pääkäyttäjä -oikeudet.

Voi kohdistaa vain johtaja-, päällikkö- tai käyttäjäroolille

Voi tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai
Asiakasportaalin roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien

Asiakasportaalin käyttäjän profiili
tai Asiakasportaalin käyttäjän
profiilista kloonattu ja mukautettu
profiili

Asiakasportaalin pääkäyttäjän
standardi

omistamia tietoja. Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa
kuuluu Yhteyshenkilön nimi  -kentässä lueteltuihin
henkilöihin.

Voi käyttää jaettuja tietoja muiden Salesforce-käyttäjien tavoin.

• Voi käyttää mukautettuja objekteja profiilin asetuksista
riippuen.

• Voi saada Portaalin superkäyttäjä- luvan.

• Voi käyttää Salesforce CRM Content -palvelua
ominaisuuslisenssin ja profiilin asetuksista riippuen.
Lisätietoja on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 35.

Note:  Tämä lisenssi ei ole uusien asiakkaiden
käytettävissä.

Note: Henkilötileille, jotka on otettu käyttöön Asiakasportaalin käyttäjiksi, määritetään automaattisesti Henkilötili-rooli, eikä tätä
asetusta voi muuttaa. Henkilötileille kohdistetaan tämä rooli automaattisesti, koska niihin liittyy yksittäinen käyttäjä. Tästä syystä
tili ei tarvitse useita rooleja. Lisäksi kaikille saman käyttäjän omistamille henkilötileille määritetään sama rooli.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen
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Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitetut käyttöoikeudet, koska ne on tarkoitettu organisaatioihin,
joissa käyttäjiä on tuhansista miljooniin. Toisin kuin muilla portaalikäyttäjillä, raskaan portaalin
käyttäjillä ei ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn liittyviä ongelmia roolihierarkian laskuissa.
Raskaan portaalin käyttäjät sisältävät sekä Raskas asiakasportaali- että Todennettu
verkkosivusto-lisenssityypit.

Ominaisuudet

Raskaan portaalin käyttäjät:

• ovat yhteyshenkilöitä, joilla on käyttöoikeus Asiakasportaaliin.

• on kohdistettu Raskas asiakasportaali- tai Todennettu verkkosivusto -lisenssiin.

• jakavat vain omistamiaan tietueita Salesforce-käyttäjien kanssa raskaan portaalin käyttäjien jakoryhmissä.

Käyttöoikeudet tietueisiin

Raskaan portaalin käyttäjät voivat käyttää tietueita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• Heillä on päivitysoikeus tiliin, johon he kuuluvat.

• He omistavat tietueen.

• He voivat käyttää tietueen ylätasoa ja tietueen organisaationlaajuinen jakoasetus on Ylätason ohjaama.

• Objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus.

• He käyttävät tiliä tai yhteyshenkilöä, jonka alaisena heidät on otettu käyttöön, API:n kautta (ei tilin tai yhteyshenkilön tavallisen
lisätietosivun kautta).

Pääkäyttäjät voivat luoda jakojoukkoja myöntääkseen tietueiden käyttöoikeuksia raskaan portaalin käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa
Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille sivulla 55.

Rajoitukset

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät jakaa voi omistamiaan tai käyttämiään tietueita manuaalisesti.

• Et voi siirtää tapauksia ei-raskaan portaalin käyttäjiltä raskaan portaalin käyttäjille.

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi omistaa tilejä.

• Et voi lisätä tapaustiimejä raskaan asiakasportaalin käyttäjien omistamiin tapauksiin.

• Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä:

– Yksityisiin tai julkisiin ryhmiin.

– Jakosääntöihin.

– Tilitiimeihin, mahdollisuustiimeihin tai tapaustiimeihin.

– Salesforce CRM Content -kirjastoihin.
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– Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi käyttää tilien ja yhteyshenkilöiden tavallisia lisätietosivuja. Voit kuitenkin luoda mukautetun
ratkaisun käyttämällä työkaluja, kuten Visualforce tai API, josta he voivat käyttää kyseisiä tietueita.

Nämä rajoitukset koskevat myös raskaan portaalin käyttäjien omistamia tietueita.

• Et voi kohdistaa raskaan portaalin käyttäjiä alueisiin.

KATSO MYÖS:

Raskaan asiakasportaalien käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen Salesforce-käyttäjille

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

Jakojoukkojen yhteenveto

Jakojoukkojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Anna portaalin tai yhteisön käyttäjille käyttöoikeus tietueisiin, jotka liittyvät heidän asiakkuuksiin tai
yhteysksiin käyttäen heidän käyttäjäprofiileihinsa perustuvia jakojoukkoja.

Aikaisemmin jakojoukko antoi käyttöoikeudet mihin tahansa tietueeseen, jossa on asiakkuuden tai
yhteyden hakukenttä, joka vastaa käyttäjän asiakkuutta tai yhteyttä. Spring '14 julkaisussa voit myös
määritellä, kuinka käyttöoikeus myönnetään käyttämällä jakojoukon käyttöoikeuskartoitusta, mikä
tukee epäsuoria käyttäjän tekemiä hakuja ja kohdistaa tietueen asiakkuuksiin tai yhteyksiin. Voit
määritellä käytettävät objektit käyttöoikeuksien kartoituksessa, ja niiden on molempien osoitettava
joko asiakkuuksiin tai yhteyksiin.

Esimerkiksi, saatat haluta käyttää jakojoukkoa, jos haluat:

• Antaa käyttöoikeuksia kaikkiin asiakkuuksiin tai yhteyksiin liittyviin tapauksiin.

• Antaa käyttöoikeuksia kaikkiin emoasiakkuuksiin tai yhteyksiin liittyviin tapauksiin, jotka käyttäjätili tai yhteystietue tunnistaa.

Voit käyttää jakojoukkoja käyttöoikeuksien antamisessa asiakkuuksille, yhteyksille, tapauksille, palvelusopimuksille, käyttäjille ja mukautetuille
objekteille. Jakojoukkoja voidaan käyttää näissä käyttäjäprofiileissa

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasyhteisön käyttäjä

• Asiakasyhteisön kirjautunut käyttäjä

• Raskas Asiakasportaali

• Raskas portaali

• Rajoitetun ja Todennetun verkkosivuston käyttäjät

• Rajoitetun Raskaan Asiakasportaalin lisenssit
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Seuraava esimerkki näyttää jakojoukon käyttöoikeuskartoituksen, joka antaa portaalin tai yhteisön käyttäjälle kaikkien tapausten
käyttöoikeuden, jotka ovat yhteydessä heidän käyttäjätiliensä oikeutuksiin, vaikka ne eivät olisi suoraan yhteydessä tapauksen kanssa.

Esimerkki: 

1. Asiakkuuden haku portaalista tai yhteisökäyttäjistä.

2. Liittyvä asiakkuuden oikeutus

3. Tapauksen oikeutushaku

Note:  Portaalin tai yhteisön käyttäjät saavat käyttöoikeuden kaikkiin tilausoikeuksiin ja tilaustuotteisiin asiakkuudessa, joihin
heillä on käyttöoikeus. Jakaaksesi raskaan portaalin käyttäjien omistamia tietueita, käytä jakoryhmää.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisökäyttäjille

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Myönnä käyttäjille tietueiden käyttöoikeuksia profiilien perusteella käyttöoikeusjoukkojen avulla.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Jakojoukon avulla raskaan portaalin käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa tietuetta, jossa on käyttäjän
tiliä tai yhteyshenkilöä vastaava hakukenttä.

Voit myöntää käyttöoikeuden tietueisiin myös jakojoukon käyttöoikeuskartoituksella, joka tukee
käyttäjän tekemiä epäsuoria hakuja sekä tilin tai yhteyshenkilön kohdetietuetta. Myönnä käyttäjille
esimerkiksi käyttöoikeudet kaikkiin tapauksiin, jotka liittyvät heidän yhteyshenkilötietueessaan
määritettyyn tiliin.

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

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelossa Uusi luodaksesi jakojoukon
tai napsauta Muokkaa olemassa olevan jakojoukon vierestä.
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3. Täytä Jakojoukon muokkaussivulla Otsikko ja Jakojoukon nimi -kentät. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Jakojoukon nimi on API:n käyttämä uniikki nimi.

4. Anna kuvaus.

5. Valitse käyttäjien profiilit, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

6. Valitse objektit, johon haluat myöntää käyttöoikeuden.

Käytettävissä olevat objektit -luettelo ei sisällä:

• objekteja, joiden organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen luku/kirjoitus

• mukautettuja objekteja, joilla ei ole tilin tai yhteyshenkilön hakukenttää

7. Napsauta Käyttöoikeuksien määritys -osiossa Määritykset tai Muokkaa objektin nimen vierestä määrittääksesi käyttöoikeudet
valituille profiileille tai napsauta Poista poistaaksesi objektin käyttöoikeusasetuksen.

Note:  Objekteja, joiden Toiminta-sarakkeessa on Määritykset, ei ole määritetty raskaan portaalin käyttäjän käyttöoikeudelle.
Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitettu käyttöoikeus tai heillä ei ole käyttöoikeutta tietueisiinsa, ennen kuin määrität objektin.
Lisätietoa käyttöoikeuksista löydät kohdasta Tietoa raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 53.

8. Käyttöoikeuksien myöntäminen tilin tai yhteyshenkilön haun mukaan:

• Valitse arvo Käyttäjän pudotusvalikkolistalta määritelläksesi käyttäjän asiakkuuden tai yhteyshenkilön haun.

• Valitse arvo Kohdeobjekti-kentästä määrittääksesi tilin tai yhteyshenkilön hakusuhteen kohdeobjektille.

Esimerkiksi, myöntääksesi käyttöoikeuden kaikkiin asiakkuuteen liittyviin tapauksiin, jotka näkyvät käyttäjän yhteystiedoissa, valitse
Ota yhteys asiakkuuteen  ja Asiakkuuteen  erikseen.

Note:  Molempien valittujen kenttien on osoitettava joko asiakkuuteen tai yhteystietoon. Esimerkiksi, Ota yhteys
asiakkuuteen  ja Entitlement.Account  osoittavat molemmat asiakkuuteen.

9. Valitse käyttöoikeudeksi Vain luku tai Luku/kirjoitus. (Jos objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen vain luku, ainoastaan
Luku/kirjoitus on käytettävissä).

10. Napsauta Päivitä, ja sitten Tallenna.

Asetukset koskevat kaikkia organisaation Asiakasportaaleja tai sivustoja.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

Jakojoukkojen yhteenveto
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Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisökäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Anna käyttäjien käyttöoikeudet toisille käyttäjille jakojoukoilla

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit luoda jakojoukon myöntääksesi raskaan portaalin käyttäjille käyttöoikeudet saman portaalitilin
käyttäjiin, jolloin he voivat nähdä tai muokata toistensa käyttäjätietueita.

Spring ’14 julkaisussa voit myöntää käyttöoikeuksia myös toisen portaalien käyttäjille epäsuoran
haun avulla asiakkuuteen tai yhteystietoon.

Myöntääksesi käyttöoikeuksia saman portaalin valituille käyttäjille, loisit tavallisesti jakojoukon, jos
poistaisit valinnan ruudusta Portaalin Käyttäjien Näkyvyys  Jakojoukkosivulla.

Luodaksesi jakojoukon ja antaaksesi käyttöoikeudet muille käyttäjille:

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

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelosta Uusi luodaksesi jakojoukon tai napsauta Muokkaa olemassa olevan
jakojoukon vierestä.

3. Täytä Jakojoukon muokkaussivulla Otsikko ja Jakojoukon nimi -kentät. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Jakojoukon nimi on API:n käyttämä uniikki nimi.

4. Valitse käyttäjien profiilit, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

5. Valitse Käyttäjä-objekti.

Kohdekäyttäjät voivat olla toisen raskaan portaalin tai yhteisön käyttäjiä tai sisäisiä käyttäjiä.

6. Napsauta Käyttöoikeuksien määritys -osiossa Määritä tai Muokkaa Käyttäjä-objektin vierestä määrittääksesi käyttöoikeudet valituille
profiileille tai napsauta Poista poistaaksesi objektin käyttöoikeusasetuksen.

7. Käyttöoikeuksien myöntäminen tilin tai yhteyshenkilön haun mukaan:

• Valitse arvo Käyttäjän pudotusvalikosta määritelläksesi asiakkuuden tai yhteystiedon, joka liittyy käyttäjään, joko suorahaulla tai
epäsuoralla haulla välittäjäobjektin avulla.

• Valitse arvo Kohdekäyttäjän pudotusvalikosta määritelläksesi asiakkuuden tai yhteystiedon, joka liittyy kohdekäyttäjään, joko
suorahaulla tai epäsuoralla haulla välittäjäobjektin avulla.

Esimerkiksi, myöntääksesi käyttöoikeuden kaikkiin asiakkuuteen liittyviin tapauksiin, jotka näkyvät käyttäjän yhteystiedoissa, valitse
Pääasiakkuus  ja Asiakkuus  erikseen.

Note:  Molempien valittujen kenttien on osoitettava joko asiakkuuteen tai yhteystietoon. Esimerkiksi, Pääasiakkuus  ja
Entitlement.Account  osoittavat molemmat asiakkuuteen.

8. Valitse käyttöoikeustasoksi Vain luku  tai Luku/kirjoitus. (Jos Käyttäjä-objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on
Julkinen vain luku, ainoastaan Luku/kirjoitus on käytettävissä).

9. Napsauta Päivitä ja sitten Tallenna.

Asetukset koskevat kaikkia organisaatiosi Asiakasportaaleja tai sivustoja.
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Esimerkki: Seuraava esimerkki myötää portaalisi käyttäjille käyttöoikeudet käyttäjiin, joiden yhteydet liittyvät tunnistettuihin
asiakkuuksiin portaalin käyttäjien esimiesten tietueissa. Toisin sanoin, asiakkuuskentän portaalin käyttäjien esimiehen tietueessa
on vastattava asiakkuuskenttää kohdekäyttäjän

yhteystietueessa.

1. Portaalikäyttäjän haku esimiehelle

2. Asiakkuuden haku esimiehelle

3. Asiakkuuden haku yhteystiedolle

4. Yhteystiedon haku kohdekäyttäjälle

Tässä esimerkissä, myöntääksesi käyttöoikeuden kohdekäyttäjälle, valitsisit Manager.Account  ja Contact.Account
Käyttäjän ja Kohdekäyttäjän pudotusvalikkolistalla erikseen.

KATSO MYÖS:

Jakojoukkojen yhteenveto

Raskaan asiakasportaalien käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen Salesforce-käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raskaan portaalin käyttäjien
omistamien tietueiden
jakaminen
Salesforce-käyttäjien
kanssa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitetut käyttöoikeudet, koska ne on tarkoitettu organisaatioihin,
joissa käyttäjiä on tuhansista miljooniin. Toisin kuin muilla portaalikäyttäjillä, raskaan portaalin
käyttäjillä ei ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn liittyviä ongelmia roolihierarkian laskuissa.
Koska raskaan portaalin käyttäjät eivät ole roolihierarkiassa Salesforce-käyttäjien tavoin, voit käyttää
jakoryhmää määrittääksesi Salesforce-käyttäjät, joilla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien
omistamiin tietueisiin. Kullakin Asiakasportaalilla on oma jakoryhmänsä.

Määrittääksesi Salesforce-käyttäjät, joilla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien omistamiin
tietueisiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.
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2. Valitse Asiakasportaalin nimi.

3. Valitse Jakoryhmän asetukset -alivälilehti.

4. Napsauta Aktivoi ottaaksesi jakoryhmän käyttöön.

Jakoryhmän aktivointi saattaa kestää hetken. Sinulle lähetetään sähköpostia, kun prosessi on valmis.

Note:  Jakoryhmän poistaminen käytöstä poistaa kaikkiSalesforce-käyttäjien käyttöoikeudet raskaan portaalin käyttäjien
omistamiin tietueisiin. Sinulle lähetetään sähköposti, kun prosessin aktivointi on poistettu.

5. Napsauta Muokkaa lisätäksesi Salesforce-käyttäjiä jakoryhmään:

a. Valitse lisättävän jäsenen tyyppi Haku-alasvetoluettelosta.

b. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta Etsi.

c. Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään valitsemalla Lisää.

d. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

Raskaan portaalin käyttäjien jakojoukkojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Pääkäyttäjät voivat luoda jakojoukkoja myöntääkseen objektien käyttöoikeuksia raskaan portaalin
käyttäjille heidän profiiliensa perusteella. Jakojoukon lisätietojen tarkasteleminen:

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

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelossa jakojoukon nimeä.

Jakojoukon lisätietosivu näyttää joukon sisältämät profiilit ja myönnetyt objektien käyttöoikeudet.
Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Muokkaa jakojoukkoa napsauttamalla Muokkaa.

• Poista jakojoukko napsauttamalla Poista.

• Tarkastele sisällytetyn profiilin lisätietoja napsauttamalla sen nimeä.

• Muuta tai poista objektin käyttöoikeuksia napsauttamalla objektin nimen vierestä Muokkaa tai Poista.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille
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Asiakasportaalin käyttöoikeus

Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusAsiakasportaalin määrittäminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien luominen, muokkaaminen ja
poistaminen:

Jakamisen hallintaoikeusOletusarvoisten jako-oikeuksien ja
jakosääntöjen asettaminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien ottaminen
käyttöön:

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kun määrität Salesforce-asiakasportaalin ensimmäistä kertaa, tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin annat käyttäjille portaalin
käyttöoikeudet:

1. Määritä portaali kohdassa Asiakasportaalin määrittäminen kuvatulla tavalla.

2. Kohdista asiakasportaalin profiilit portaaliin:

a. Valitse portaalin nimi Asiakasportaalin määritykset -sivulta.

b. Valitse Muokkaa profiileja määritettyjen profiilien osasta.

c. Valitse Aktiivinen-valintaruutu sen profiilin vierestä, jonka haluat määrittää portaalille.

Portaalikäyttäjät voivat kirjautua ainoastaan profiiliinsa kohdistettuihin asiakasportaaleihin. Jos luot useita portaaleja, profiilit on
kohdistettava jokaiseen portaaliin, joihin haluat antaa käyttöoikeudet.

3. Määritä organisaatiosi jakomalliin tilien, yhteyshenkilöiden, sopimusten, omaisuuksien ja tapausten organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi Yksityinen. Näin voit varmistaa, että portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain omiin tileihinsä liittyviä
tietoja.

Vihje:  Jos haluat säilyttää Salesforce-käyttäjien organisaationlaajuiset oletustoiminnot, mutta varmistaa kuitenkin, että
portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain omiin tileihinsä liittyviä tietoja, luo itseensä viittaavia jakosääntöjä, joissa
kaikki sisäiset käyttäjät jakavat tiedot kaikkien sisäisten käyttäjien kanssa.

4. Voit halutessasi määrittää jakosääntöjä portaalikäyttäjille (paitsi raskaan portaalin käyttäjille). Näin voit jakaa tietueita portaalikäyttäjien
ja Salesforce-käyttäjien välillä.
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Note:  Jos organisaatiossa on käytössä jakosäännöt, jotka jakavat tiedot Rooleille, sisäisille ja portaalin alirooleille, päivitä
jakosäännöt niin, että tiedot jaetaan Rooleille ja sisäisille alirooleille. Näin varmistat, ettei Salesforce-käyttäjien omistamia
tietueita jaeta portaalikäyttäjille vahingossa.

Rooli ja sisäiset aliroolit -tietoluokan avulla voit luoda jakosääntöjä, jotka sisältävät kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki
kyseisen roolin alapuolella olevat käyttäjät, lukuun ottamatta asiakasportaalin ja kumppaniportaalin rooleja.

Voit muuntaa rooleja, sisäisiä ja portaalin alirooleja sisältävät jakosäännöt rooleja ja sisäisiä alirooleja sisältäviksi jakosäännöiksi
ohjatun jakosääntöjen muuntotoiminnon avulla. Voit lisäksi käyttää tätä ohjattua toimintoa muuntamaan kaikkia julkisesti
käytössä olevia raportteja, mittaristoja ja asiakirjakansioita, joihin kaikilla muilla käyttäjillä kuin portaalikäyttäjillä on käyttöoikeus.

5. Varmista, ettei portaalikäyttäjiä ole lisätty jonoihin tai jonoihin lisättyihin julkisiin ryhmiin. Tämä johtuu siitä, että jonoihin lisätyt
portaalikäyttäjät voivat ehkä tarkastella tietueita tileistä, joihin he eivät liity.

6. Vaihtoehtoisesti voit lisätä Tervetuloa-komponentin portaalin käyttäjille kohdistetun aloitussivun asetteluun.

Tervetuloa-komponentti näyttää käyttäjille tervetuloviestin, jossa näkyy käyttäjän nimi ja jossa käyttäjät voivat muuttaa käyttäjänimensä,
salasanansa, paikkamäärityksen, kielen, aikavyöhykkeen sekä yhteystietonsa. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sivujen
asennusohjeet ja sivujen käytössä huomioitavia asioita sivulla 43.

7. Vaihtoehtoisesti, salli yhteyshenkilöiden rekisteröityä portaaliisi. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja
asetusten ottaminen käyttöön sivulla 24.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakaskäyttäjien ottaminen
käyttöön tai
sisäänkirjautuminen
portaalikäyttäjänä:
• Asiakaskäyttäjään

liittyvän tilin
muokkausoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Jos haluat sallia asiakkaiden käyttää Salesforce-asiakasportaalia, ota asiakkaan yhteyshenkilö- tai
henkilötilitietue käyttöön asiakaskäyttäjänä.

1. Napsauta yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse
sitten Ota asiakaskäyttäjä käyttöön.

2. Tarkista yleiset tiedot ja paikkamääritykset ja syötä puuttuvat tiedot. Asiakkaan Käyttäjänimi
on oletusarvoisesti asiakkaan Sähköposti.

3. Valitse portaalikäyttäjän lisenssi. Valitsemasi käyttäjälisenssi määrittää käyttöoikeusjoukot sekä
käyttäjäprofiili- ja roolihierarkia-asetukset, joita voit valita asiakaskäyttäjälle. Lisätietoja on
kohdassa Asiakasportaalin käyttäjälisenssit sivulla 51

4. Valitse Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle
lähettääksesi asiakasportaalin käyttäjänimen ja salasanan asiakkaalle sähköpostitse.

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää useita asiakasportaaleja, asiakaskäyttäjät voivat käyttää
kaikkia heidän profiileihinsa kohdistettuja asiakasportaaleja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisätietoja on kohdassa Useiden asiakasportaalien luominen sivulla 22.

5. Valitse Tallenna.

6. Jos haluat suorittaa vianmäärityksen tai vahvistaa portaalin kokoonpanon, napsauta
yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Kirjaudu portaaliin
käyttäjänä. Uusi selainikkuna avautuu ja kirjaudut portaaliin sisään kumppanikäyttäjänä.
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Voit kumota asiakaskäyttäjien aktivointeja tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Roolit Asiakasportaali-tiliä kohti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien lukumäärän
asettaminen portaalitiliä
kohden:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit asettaa roolien oletuslukumäärän Asiakasportaalin tileille. Tämä hyödyttää kumppaniportaaliasi
pienentämällä käyttämättömien roolien määrää Asiakasportaalin tileillä. Tämän toiminnon
käyttäminen edellyttää Asiakasportaalin käyttöönottoa.

Jos sinulla on esimerkiksi kolme roolia luotuna, kun tili on otettu käyttöön Asiakasportaalissa, mutta
tarvitset vain yhden roolin uusille tileille, voit vähentää rooliesi määrän yhteen. Voit asettaa enintään
kolme roolia Asiakasportaalin tileille. Oletuslukumäärä Asiakasportaalin tileille on yksi.

Roolien lukumäärän asettaminen Asiakasportaalin tiliä kohden:

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

2. Napsauta Aseta roolien lukumäärä portaalitiliä kohti.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Aseta Roolien lukumäärä  avattavassa luettelossa roolien oletuslukumäärä Asiakasportaalin tiliä kohti.

5. Napsauta Tallenna.

Aiemmin luotujen portaalitilien lukumäärä ei muutu tällä asetuksella.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille
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Portaalikäyttäjien poistaminen käytöstä ja aktivoinnin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin käyttäjien
poistaminen käytöstä tai
aktivoinnin poistaminen:
• Niiden tilien

muokkaaminen, jotka on
liitetty asiakasportaalin
käyttäjään

JA

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

Kumppaniportaalin
käyttäjien poistaminen
käytöstä tai aktivoinnin
poistaminen:
• Niiden tilien

muokkausoikeus, jotka
on liitetty
kumppaniportaalin
käyttäjään

JA

“Ulkoisten käyttäjien
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit poistaa asiakkaan käyttöoikeudet Salesforce-asiakasportaaliin tai -kumppaniportaaliin kahdella
tavalla. Kuten alla kuvataan yksityiskohtaisesti, portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä on pysyvää,
kun taas portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen ei ole:

Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä
Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä sisältää seuraavat toiminnot:

• Käyttäjän käyttöoikeuden lopettaminen portaaliisi

• Poistaminen kaikista ryhmistä, tiimeistä ja jakosäännöistä, joihin käyttäjä liittyy.

• Portaalikäyttäjän pysyvä yhteyden menetys yhteyshenkilöön

Jos otat portaalin käyttöoikeuden yhteyshenkilölle käyttöön myöhemmin, tällöin luodaan
uusi portaalikäyttäjä, joka ei liity edelliseen portaalikäyttäjään millään tavalla.

• Portaalikäyttäjän tietueen Rooli  poistetaan.

• Kumppanikäyttäjä-rooli tulee tarpeettomaksi kumppanikäyttäjille. Tästä johtuen:

– Käyttäjän tiedot eivät enää siirry kumppanitilin omistajan rooliin.

– Kyseisen käyttäjän omistamat mahdollisuudet poistetaan organisaatiosi
ennustehierarkiasta

Note:  Ennen kuin poistat kumppanikäyttäjän käytöstä, suosittelemme, että siirrät
kyseisen käyttäjän omistamat mahdollisuudet aktiiviselle käyttäjälle.

On suositeltavaa poistaa portaalikäyttäjä käytöstä, jos

• yhteyshenkilö otettiin vahingossa käyttöön portaalihenkilönä

• portaalikäyttäjään liittyy kaksinkertaisia yhteyshenkilöitä

• Et halua antaa yhteyshenkilölle portaalin käyttöoikeutta tulevaisuudessa

Note: Salesforce ei poista käyttäjätietueita eikä portaalikäyttäjien tietueita. Et voi ottaa
käytöstä poistettua portaalikäyttäjää uudelleen käyttöön, mutta voit tarkastella ja päivittää
hänen tietuettaan kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät
ja valitsemalla Käyttäjät.

Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen
Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen estää kyseistä käyttäjää kirjautumasta portaaliisi ja
antaa sinulla vaihtoehdon poistaa käyttäjä kaikista tiimeistä, joissa hän on jäsenenä (esim.
tapaustiimit ja tilitiimit). Kun poistat portaalikäyttäjän aktivoinnin, portaalikäyttäjän tietue ei
menetä pysyvästi yhteyttä yhteyshenkilöön. Voit aktivoida portaalin käyttäjän uudelleen milloin
vain.

Note: Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä poistaa portaalikäyttäjän aktivoinnin, pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää
mistään tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.
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Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen on suositeltavaa, mikäli on mahdollista, että portaalikäyttäjä aktivoidaan uudelleen
tulevaisuudessa.

Jos tilitiimin käyttäjällä on luku/kirjoituskäyttöoikeudet (Tilin käyttöoikeus, Yhteyshenkilön käyttöoikeus, Mahdollisuuden
käyttöoikeus ja Tapauksen käyttöoikeus) ja käyttäjän aktivointi poistetaan, käyttöoikeus palautuu oletusarvoiseksi Vain luku
-oikeudeksi, jos käyttäjä aktivoidaan uudelleen.

Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä

Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä:

1. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Poista asiakaskäyttäjä käytöstä tai Poista
kumppanikäyttäjä käytöstä. Napsauta henkilötilin lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Poista asiakastili
käytöstä.

Henkilötilit eivät ole käytettävissä kumppaniportaalissa.

2. Valitse OK.

Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen

Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen:

1. Asiakasportaali: napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä asiakaskäyttäjä yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta.
Kumppaniportaali: napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä kumppanikäyttäjä yhteyshenkilön lisätietosivulta.

Henkilötilit eivät ole käytettävissä kumppaniportaalissa.

2. Valitse Muokkaa ja poista Aktiivinen-valintaruudun valinta.

Voit aktivoida portaalikäyttäjän uudellen milloin tahansa merkitsemällä Aktiivinen  -valintaruudun.

3. Napsauta Tallenna.

Note:  Et voi kumota portaalikäyttäjien aktivointia joukkona.

Vihjeitä portaalikäyttäjien käytöstä poistamisesta ja aktivoinnin poistamisesta

Ota huomioon seuraavat seikat kun otat portaalikäyttäjiä pois käytöstä tai poistat heidän aktivointinsa: (poistaminen käytöstä on pysyvää;
aktivoinnin poisto ei ole):

• Et voi poistaa aktiivista portaalikäyttäjää, mutta voit poistaa käytöstä hänen käyttöoikeutensa portaaliin tai poistaa sen aktivoinnin.

• Seuraava taulukko kuvaa, voitko poistaa portaalikäyttäjiin liittyviä yhteyshenkilöitä:

Voiko yhteyshenkilön poistaa?Yhteyshenkilöön liittyvän portaalikäyttäjän tila

Ei. Tämä varmistaa, että yhteyshenkilö on käytettävissä, jos haluat
aktivoida portaalikäyttäjän uudelleen.

Aktiivinen portaalikäyttäjä

Ei. Tämä varmistaa, että yhteyshenkilö on käytettävissä, jos haluat
aktivoida portaalikäyttäjän uudelleen.

Passiivinen portaalikäyttäjä

Kyllä. Poistetut yhteyshenkilöt siirretään roskakoriin.Käytöstä poistettu portaalikäyttäjä

• Poistaaksesi portaalissa käytössä olevan yhteyshenkilön, poista ensin portaalin käyttäjä käytöstä ja poista sitten yhteyshenkilö.
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• Niitä tapauksia, jotka liittyvät portaalikäyttäjään, ei päivitetä millään tavalla, kun otat portaalikäyttäjän pois käytöstä tai poistat käyttäjän
aktivoinnin. Jos portaalikäyttäjä esimerkiksi omistaa tapauksen ja hänet otetaan pois käytöstä, hän säilyy tapauksen omistajana,
kunnes uusi omistaja päivittää tapauksen.

• Ennen kuin poistat kumppanikäyttäjän käytöstä, suosittelemme, että siirrät kaikki käyttäjän omistamat mahdollisuudet toiselle
käyttäjälle, joka säilyy aktiivisena. Tämä johtuu siitä, että kun poistat kumppaniportaalin käyttäjän käytöstä, kaikki tämän omistamat
mahdollisuudet poistetaan organisaatiosi ennustehierarkiasta (kumppanikäyttäjän roolista tulee vanhentunut).

• Kun olet ottanut portaalikäyttäjän pois käytöstä, voi kestää enintään kymmenen sekuntia, ennen kuin Salesforce ottaa käyttäjän pois
käytöstä. Tuona aikana portaalikäyttäjä saattaa yhä suorittaa toimintoja portaalissa.

• Voit poistaa Poista asiakaskäyttäjä käytöstä- ja Poista kumppanikäyttäjä käytöstä -painikkeet yhteyshenkilöiden sivuasetteluista
milloin tahansa. Tämä estää käyttäjiä, joilla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeudet tai ulkoisten käyttäjien hallintaoikeudet,
ottamasta portaalikäyttäjiä pois käytöstä.

• Käyttäjä, joka on otettu pois käytöstä tai jonka aktivointi on poistettu, ei vähennä organisaatiosi käytettävissä olevien käyttäjälisenssien
määrää. Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä tai aktivoinnin poistaminen ei kuitenkaan vähennä lisenssien määrää, josta
organisaatiotasi laskutetaan. Jos haluat muutoksia laskutukseen, sinun on muutettava organisaatiosi lisenssien määrää.

• Voit poistaa kaikki tiliin liittyvät portaalikäyttäjät käytöstä ja poistaa pysyvästi tilin portaaliroolit ja ryhmät:

– Napsauta Ulkoisen tilin hallinta ja valitse Poista kumppanitili käytöstä kumppaniportaalin tilillä.

– Napsauta Ulkoisen tilin hallinta ja valitse Poista asiakastili käytöstä Asiakasportaalin tilillä tai Asiakasportaalin henkilötilillä.

Voit poistaa Poista asiakastili käytöstä- ja Poista kumppanitili käytöstä -painikkeet tilien sivuasetteluista milloin tahansa. Tämä
estää käyttäjiä, joilla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeudet tai ulkoisten käyttäjien hallintaoikeudet, ottamasta portaalitilejä pois
käytöstä.

• Kun poistat portaalikäyttäjän tai portaalitilin käytöstä, muutosta seurataan määrityslokihistoriassa.

• Portaalirooleja ei poisteta sellaisilta portaalikäyttäjiltä. jotka poistetaan käytöstä ja jotka liittyvät henkilötileihin. Voit kuitenkin poistaa
portaaliroolit manuaalisesti:

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

2. Valitse käytöstä pois otetun portaalikäyttäjän nimi.

3. Valitse Muokkaa.

4. Valitse Ei mikään avattavasta Rooli-valintaluettelosta.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille
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Asiakastilien poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien luominen tai
poistaminen käytöstä:
• Tilien luontioikeus

Asiakastilin ottaminen
käyttöön:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

Asiakastilin poistaminen käytöstä poistaa käytöstä tiliin liittyvät ulkoiset käyttäjät. Suosittelemme,
että poistat asiakastilin käytöstä vain, jos tili otettiin vahingossa käyttöön.

Et voi poistaa asiakastilejä, mutta voit poistaa niitä käytöstä. Tilin poistaminen käytöstä poistaa
pysyvästi käytöstä enintään 100 tiliin liittyvää ulkoista käyttäjää ja poistaa ne kaikista yhteisöistä,
ryhmistä, tiimeistä, käyttöoikeusjoukoista ja jakosäännöistä, joihin ne on liitetty. Tämä sisältää sekä
aktiiviset että ei-aktiiviset ulkoiset käyttäjät. Lisäksi tiliin liittyvät roolit ja ryhmät poistetaan pysyvästi
etkä voi palauttaa niitä roskakorista.

Note:  Et voi poistaa käytöstä tiliä, johon liittyy yli 100 aktiivista tai ei-aktiivista ulkoista käyttäjää.
Sinun täytyy poistaa käyttäjiä käytöstä ennen tilin käytöstä poistamista.

1. Siirry käytöstä poistettavan tilin lisätietosivulle.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja sitten Poista asiakastili käytöstä.

3. Napsauta OK vahvistaaksesi.

Jos päätät ottaa tilin myöhemmin uudelleen käyttöön, voit ottaa yksittäisiä yhteyshenkilöitä uudelleen
käyttöön Asiakasportaalin käyttäjinä. Yhteyshenkilön ottaminen uudelleen käyttöön Asiakasportaalin
käyttäjänä luo uuden portaalikäyttäjätietueen ja roolin, joka ei liity aikaisempaan
portaalikäyttäjätietueeseen tai rooliin. Et voi palauttaa poistettuja rooleja ja ryhmiä.

Asiakasportaalin käyttäjätietojen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallinta:

Sovelluksen mukautusoikeusSivun asetteluiden luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Jakamisen hallintaoikeusJakosääntöjen määrittäminen:

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

66

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Voit muokata Salesforce-asiakasportaalin sellaisiin tileihin liittyvien yhteyshenkilöiden käyttäjätietoja, joiden muokkausoikeus sinulla on.
Voit muokata asiakasportaalin käyttäjän tietoja seuraavasti:

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

2. Napsauta Muokkaa käyttäjän nimen vierestä.

3. Muuta tarvittavia tietoja ja napsauta Tallenna.

Vihjeitä Asiakasportaalin käyttäjätietojen muokkaamiseen

Huomioi seuraavat seikat, kun muokkaat Asiakasportaalin käyttäjätietoja:

• Luo mukautettu luettelonäkymä, jossa näkyvät ainoastaan Asiakasportaalin käyttäjät, käyttämällä Asiakasportaalin pääkäyttäjä- tai
Asiakasportaalin käyttäjä -lisenssityyppien suodattimia. Voit käyttää esimerkiksi suodatinehtoa Lisenssityyppi yhtä kuin Asiakasportaalin
käyttäjä, Asiakasportaalin pääkäyttäjä.

• Kun käyttäjälle luodaan uusi salasana, se lähetetään automaattisesti käyttäjän sähköpostiosoitteeseen eikä sähköpostivahvistusta
ole pakko tehdä.

• Kun käyttäjän sähköpostiosoite muutetaan uudeksi sähköpostiosoitteeksi, sähköpostivahvistusta ei ole pakko tehdä.

• Sisällytä Asiakasportaalin Tervetuloa-komponentti Asiakasportaalin käyttäjille kohdistettuun aloitussivun asetteluun, jolloin he näkevät
nimensä sisältävän tervetuloviestin, kun he kirjautuvat portaaliin. Käyttäjä voi muuttaa tästä komponentista portaalin käyttäjänimeään,
salasanaansa, paikkamääritystään, kieltään, aikavyöhykettään ja yhteystietojaan. Kun portaalikäyttäjät muuttavat tietojaan, järjestelmä
päivittää automaattisesti heidän käyttäjätietueensa, mutta ei heidän yhteyshenkilötietueitaan.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Portaalikäyttäjien poistaminen käytöstä ja aktivoinnin poistaminen

Asiakasportaalin käyttäjien uusien salasanojen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin käyttäjien
salasanojen uusiminen:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Jos Salesforce-asiakasportaalin käyttäjä hukkaa salasanansa, hän voi pyytää uuden salasanan
sähköpostiinsa napsauttamalla Asiakasportaalin kirjautumissivulla olevaa Unohditko salasanasi?
-linkkiä.

Asiakasportaalin käyttäjien salasanojen uusiminen:

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

2. Valitse käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu. Jos haluat muuttaa kaikkien näytössä
näytettävien käyttäjien salasanat, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.

3. Napsauta Vaihda salasana. Käyttäjä saa sähköpostin, joka sisältää linkin ja ohjeet salasanan
nollaamiseksi.

Vihje:  Voit sisällyttää Asiakasportaalin Tervetuloa-komponentti Asiakasportaalin käyttäjille
kohdistettuihin aloitussivun asetteluihin. Portaaliisi kirjautuvat Asiakasportaalin käyttäjät
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näkevät tervetuloviestin, joka sisältää heidän nimensä. Käyttäjät voivat myös muuttaa omaa portaalin käyttäjänimeään, salasanaansa,
paikkamääritystä, kieltä, aikavyöhykettä ja yhteystietoja. Kun portaalikäyttäjät muuttavat tietojaan, heidän käyttäjätietueensa
päivitetään, mutta heidän yhteyshenkilötietueitaan ei päivitetä automaattisesti näillä muutoksilla.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• “Valtuutettu ulkoinen

pääkäyttäjä

Profiilien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Tilin kaikkien tapausten ja
yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• “Portaalin tehokäyttäjä

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit myöntää joitakin hallintaoikeuksia Asiakasportaalin käyttäjille, joilla on mukautettu
Asiakasportaalin valvojan käyttäjälisenssi. Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat suorittaa seuraavia
toimintoja omaan tiliinsä liittyville ulkoisille käyttäjille, mukaan lukien sekä asiakas- että
kumppanikäyttäjät:

• Luoda uusia ulkoisia käyttäjiä

• Muokata nykyisiä ulkoisia käyttäjiä

• Asettaa uusia salasanoja ulkoisille käyttäjille

• Poistaa nykyisten ulkoisten käyttäjien aktivointeja

Note: Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä poistaa portaalikäyttäjän aktivoinnin,
pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää mistään tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.

Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat myös tarkastella tilinsä lisätietosivua sekä tiliinsä liittyviä
yhteyshenkilöitä ja tapauksia Tilit-välilehden kautta. Lisäksi valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät saavat
portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet. Tämä käyttöoikeus myöntää ulkoisille pääkäyttäjille oikeuden
tehdä omille tileilleen seuraavaa:

• Tarkastele, muokkaa ja siirrä kaikki tapaukset

• Luoda tapauksia yhteyshenkilöille

• Tarkastella ja muokata kaikkia yhteyshenkilöitä, olipa portaali käytössä tai ei

• Tarkastella tilin lisätietoja, kun he ovat tapauksen yhteyshenkilö

• Raportoida kaikille yhteyshenkilöille, olipa portaali käytössä tai ei, jos Raportit-välilehti on lisätty Asiakasportaaliin ja käyttäjällä on
raporttien suoritusoikeus

Voit lisätä vain portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet ulkoisten käyttäjien profiileihin (paitsi raskaan portaalin käyttäjille), jotta he voivat
käyttää tiliään ja tarkastella ja muokata kaikkia sen tapauksia ja yhteyshenkilöitä ilman, että heillä on mahdollisuus hallita muita ulkoisia
käyttäjiä. Portaalin tehokäyttäjät eivät kuitenkaan voi tarkastella Asiakasportaalin Yhteyshenkilöt-välilehteä ilman valtuutetun ulkoisen
pääkäyttäjän oikeuksia. Tehokäyttäjät voivat muokata yhteyshenkilöitä valitsemalla yhteyshenkilön tapaustietueesta. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:

• Ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksien valtuuttaminen

• Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille
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• Vihjeitä asiakasportaalin hallintaoikeuksien valtuuttamisen asettamisesta

Ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksien valtuuttaminen

Note:  Sinun täytyy käyttää alkuperäistä profiilien käyttöliittymää myöntääksesi ulkoisen pääkäyttäjän oikeudet ulkoiselle käyttäjälle.
Jos käytät parannettua profiilien käyttöliittymää, poista se hetkeksi käytöstä Käyttöliittymä-asetuksista suorittaaksesi tämän
toimenpiteen loppuun.

Ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksien valtuuttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua asiakasportaalin profiilia.

Et voi lisätä valtuutusoikeuksia tai portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksia vakiomuotoisten Asiakasportaalin valvojien, Asiakasportaalin
käyttäjien tai raskaan Asiakasportaalin profiileihin.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä.

Kun valitset Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä, Portaalin tehokäyttäjä valitaan automaattisesti, kun napsautat Tallenna.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

6. Valitse ne ulkoisten käyttäjien profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille. Ulkoinen valtuutettu pääkäyttäjä voi hallita
ulkoisia Asiakasportaali-, kumppaniportaali tai Yhteisöt-profiilien käyttäjiä, kunhan profiilin käyttäjät kuuluvat samaan tiliin.

7. Napsauta Tallenna.

Niiden profiilien vaihtaminen, joita valtuutettu Asiakasportaalin pääkäyttäjä voi muokata:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua asiakasportaalin profiilia.

2. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

3. Valitse ulkoisten käyttäjien profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille.

4. Napsauta Tallenna.

Valtuutetut Asiakasportaalin pääkäyttäjät voivat suorittaa seuraavia tehtäviä yhteyshenkilön lisätietosivulta:

• Sallia yhteyshenkilön käyttävän Asiakasportaalianapsauttamalla Ota käyttöön Asiakasportaalin käyttäjä.

• Napsauta Näytä Asiakasportaalin käyttäjä tarkastellaksesi Asiakasportaalin käyttäjän lisätietoja. Asiakasportaalin käyttäjän
lisätietosivulta valtuutetut Asiakasportaalin käyttäjät voivat:

– Napsauttaa Muokkaa muokatakseen Asiakasportaalin käyttäjän tietoja.

– Napsauttaa Palauta salasana palauttaakseen Asiakasportaalin käyttäjän salasanan.

– Napsauttaa Muokkaa ja poistaa valinta Aktiivinen-valintaruudusta käyttäjän aktivoinnin poistamiseksi.

Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua asiakasportaalin profiilia.

Et voi lisätä portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksia vakiomuotoisten Asiakasportaalin valvojien, Asiakasportaalin käyttäjien tai raskaan
Asiakasportaalin profiileihin.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Portaalin tehokäyttäjä.
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4. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Raportointi profiileille, joilla on portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet:

1. Huomaa niiden profiilien nimet, joilla on portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet.

2. Valitse Raportit-välilehti.

3. Valitse Kaikki aktiiviset käyttäjät -raportti Hallinnon raportit -kansiosta.

Vihjeitä asiakasportaalin hallintaoikeuksien valtuuttamisen asettamisesta

Huomioi seuraavat seikat, kun asetat valtuutetun Asiakasportaalin pääkäyttäjän tietoja:

• Niiden käyttäjien profiilissa, joille annat valtuutettua portaalin hallintaoikeutta:

– Lisää yhteyshenkilöiden luonti ja muokkausoikeudet, niin että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on portaalin
tehokäyttäjän käyttöoikeudet, voivat luoda ja päivittää tileihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä.

– Aseta Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtien asetukset oletusarvoisesti päälle siten, että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät voivat
tarkastella Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtiä ja hallita helposti tileihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Lisää Tilit ja yhteyshenkilöt -välilehti asiakasportaaliisi.

• Aseta kenttätason suojaus ja sivun asetukset sellaisiksi, että valtuutetut Asiakasportaalin pääkäyttäjät ja portaalin tehokäyttäjät saavat
käyttöoikeuden vain määrittämiisi tileihin, yhteyshenkilöihin ja tapauskenttiin.

Note:  Jotta portaalin tehokäyttäjät voivat luoda tapauksia muille yhteyshenkilöille kuin itselleen, aseta kenttätason suojaus
tapausten Yhteyshenkilön nimi  -kentälle muokattavaksi.

• Asiakasportaalin käyttäjiä estetään tarkastelemasta luetteloita, jotka liittyvät objekteihin, joita he eivät voi käyttää. Jos Asiakasportaalin
käyttäjä tarkastelee esimerkiksi yhteyshenkilöä ja yhteyshenkilön sivuasetteluihin sisältyy Mahdollisuudet-luettelo, portaalikäyttäjä
ei näe sitä, koska portaalikäyttäjillä ei ole mahdollisuuksien käyttöoikeutta.

• Valtuutetut Asiakasportaalin pääkäyttäjät voivat päivittää portaalikäyttäjiä kaikille tileille, joihin heidät on siirretty.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta
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Asiakasportaalin toimintakyky

Portaalin terveystarkastus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Asiakkaasi ja kumppanisi voivat käyttää tietojasi portaalien kautta monilla tavoilla. Voit helposti
seurata tätä käyttöoikeutta portaalin terveystarkasturaporttien avulla. POrtaalin
terveystarkastusraportit näyttävät sinulle suojaukseen liittyvät portaalin asetukset ja antavat tietoa,
jonka avulla voit parantaa portaalin tietoturvaa.

Asiakasportaalien ja kumppaniportaaliten avulla voit tehdä yhteistyötä ja tarjota palveluja asiakkaillesi
ja kumppaneillesi. Portaaleilla jaat ja keräät tietoa kolmannen osapuolen käyttäjiltä. Varmistuaksesi
siitä, ettet paljasta aiottua enempää tietoa, on tärkeää seurata parhaita menettelytapoja portaalin
käyttöönotossa.

Note:  Portaalin terveystarkastusraportit näyttävä arkaluonteiset käyttöoikeudet, objektin
käyttöoikeudet, profiilien kautta myönnetyt kenttätason käyttöoikeudet, organisaationlevyiset
oletusasetukset ja mukautetut jakosäännöt. Portaalikäyttäjäsi voivat myös käyttää tietueita
seuraavilla tavoilla, joita ei ole sisällytetty portaalin terveysraportteihin.

• Käyttöoikeusmääritykset

• Manuaalinen jakaminen

• Apex-hallittu jako

• Alueet

• Luettelonäkymät

• ryhmät

• jonot

• Tiimit

• Sisältökirjastot

• Kansiot

Tarkastele portaalin terveystarkastusraportteja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin
terveystarkastus  ja valitsemalla Portaalin terveystarkastus. Napsauta sitten haluamaasi raporttia.

Seuraavat raportit ovat sisällytettynä:

• Hallinnalliset käyttöoikeudet ja yleiset käyttöoikeudet

• Objektin käyttöoikeus- ja kenttätason suojaus

• Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen

• Jakosäännöt

Note: Portaalin terveystarkastusraportti ei sisällä tietoja ehtoihin perustuvasta jakamisesta tai raskaan portaalin tai Itsepalveluportaalin
käyttäjistä.

KATSO MYÖS:

Portaalikäyttäjien Pääkäyttäjän ja käyttäjän käyttöoikeudet -raportin tarkasteleminen

Portaalikäyttäjien Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportin tarkasteleminen

Portaalikäyttäjien Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen -raportin tarkasteleminen

Portaalikäyttäjien Jakosäännöt-raportin tarkasteleminen
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Portaalikäyttäjien Pääkäyttäjän ja käyttäjän käyttöoikeudet -raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Käyttöoikeudet ovat voimakkaita, koska ne laajentavat käyttäjien pääsyä tietoihin. On tärkeää
noudattaa varoivaisuutta, kun profiilille asetetaan käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjän ja käyttäjän
käyttöoikeudet -raportti — joka on yksi portaalin terveystarkastuksista — näyttää portaalin profiilit
ja niiden kriittiset käyttöoikeusasetukset.

Note:  Tämä raportti ei näytä käyttöoikeusjoukoilla annettuja käyttöoikeuksia.

Raportissa luetellaan kullekin profiilille siihen kohdistettujen käyttäjien määrä ja seuraavat
käyttöoikeusasetukset:

• Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä

• Sähköpostien lähettämisoikeus

• Liidien muunto-oikeus

• Tapahtumien muokkausoikeus

• Mahdollisuustuotteiden myyntihintojen muokkaamisoikeus

• Tehtävien muokkausoikeus

• Tapausten siirto-oikeus

• Portaalin tehokäyttäjä

• API käytössä

• Salasana ei vanhene koskaan -oikeus

• Kirjastojen luontioikeus

• Sisältöjen tarkastelu portaaleissa

• Raporttien vientioikeus

• Raporttien suoritusoikeus

Note:  Jotkut käyttöoikeudet eivät näy raportissa, organisaatiosi asetuksista riippuen.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus  ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta Hallinnalliset käyttöoikeudet ja yleiset käyttöoikeudet.

Raporttisivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta profiilin nimeä tarkastellaksesi profiilin lisätietosivua.

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus
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Portaalikäyttäjien Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Objektin käyttöoikeudet määrittävät pääsyn, joka käyttäjillä on vakio-objekteihin ja mukautettuihin
objekteihin. Näiden tietojen valvominen portaalin käyttäjäprofiilien osalta on tärkeää, jotta
portaalikäyttäjillä on vain asiaankuuluvien objektien ja kenttien käyttöoikeudet. Objektin käyttöoikeus
ja kenttätason suojaus -raportti — joka on yksi portaalin terveystarkastusraporteista — sallii sinun
tehdä juuri niin.

Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportti näyttää, kuinka moni portaalin profiileista voi
käyttää organisaatioosi vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja. Se näyttää kullekin objektille sitä
käyttävien portaalikäyttäjien määrän, objektin käyttöoikeustason ja käyttäjille näytettävät kentät.

Note: Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportti ei näytä käyttöoikeusjoukoilla
myönnettyjä käyttöoikeuksia.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus
ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta kohtaa Objektin käyttöoikeus- ja kenttätason suojaus.

3. Napsauta raporttisivulta objektin nimeä.

Objektin lisätietosivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta profiilin nimeä tarkastellaksesi profiilin lisätietosivua.

• Avaa profiilin kenttätason suojauksen lisätietosivu napsauttamalla näkyvät kentät.

• Voit palata korkeamman tason objektin ja kenttätason suojauksen raporttiin napsauttamalla
Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus.

Näiltä raporttisivuilta voit tehdä seuraavat toimet:

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus
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Portaalikäyttäjien Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen -raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jaon oletuskäyttöoikeuksien
asettaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen -raportti — joka on yksi portaalin
terveystarkastusraporteista — luettelee vakio-objektit ja mukautetut objektit sekä niiden
oletuskäyttöoikeusasetuksen. Voit käyttää tätä raporttia tarkastellessasi ja muokatessasi
organisaationlaajuisia oletusasetuksia, jotka paljastavat tietueita portaalikäyttäjille.

Organisaationlaajuiset oletusasetukset määrittävät kunkin objektin oletusarvoisen käyttöoikeustason
organisaatiosi käyttäjille. Jos objektin oletusarvoinen käyttöoikeustaso on Julkinen, objektin
käyttöoikeudet (luku-, luonti-, muokkaus- tai poisto-oikeus) omaavat käyttäjät voivat ehkä käyttää
tietueita, joita he eivät omista. Jos oletusarvoinen käyttöoikeustaso tilin objektille on julkinen
luku/kirjoitusoikeus, kaikki käyttäjät, joilla on tilin objektin lukuoikeus, voivat tarkastella kaikkia tilin
tietueita. Kun määrität organisaationlaajuisia oletuksia, haluat varmistaa, että et anna portaalikäyttäjien
nähdä objekteja, joita näiden ei tulisi käyttää.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus
ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta Organisaationlaajuisten oletusarvojen jakaminen.

Raportissa luetellaan kunkin objektin oletusarvoiset käyttöoikeusmääritykset. Jos objektin
oletusarvoinen käyttöoikeus on Julkinen, Näytä lisätiedot (kalenteri) tai Käytä (hintakirja),
portaalikäyttäjät, joilla on objektin käyttöoikeudet, voivat käyttää muiden käyttäjien tietueita.
Tällöin Suojaus-sarake osoittaa heikkoa organisaationlaajuista oletusasetusta. Voit tarkastella
määrättyjä portaalien profiileille myönnettyjä käyttöoikeuksia Objektin käyttöoikeus - ja
kenttätason suojausraportti.

Jos objektin oletusarvoinen käyttöoikeus on Yksityinen, Piilota lisätiedot (kalenteri) tai Ei
käyttöoikeutta (hintakirja), Tietoturva-sarake näyttää vahvoja organisaationlaajuisia
oletusasetuksia.

Note: Jopa silloin, kun organisaationlaajuiset oletusasetukset ovat vahvat, portaalikäyttäjät
saattavat pystyä käyttämään muiden käyttäjien tietueita poikkeuksien kautta, kuten
jakosäännöt.

Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -vaihtoehto on valittuna, kaikki käyttäjät, jotka ovat tietueen
omistajan yläpuolella alue- tai roolihierarkiassa, voivat käyttää omistajan tietueita kyseisestä objektista.

Raporttisivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta minkä tahansa objektin organisaationlaajuisia jakoasetuksia napsauttamalla Muokkaa ja muuttamalla asetuksia
organisaationlaajuisten oletusjakoasetusten muokkaussivulta.

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus
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Portaalikäyttäjien Jakosäännöt-raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jakosääntöjen luominen ja
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Jakosäännöt-raportti — joka on yksi portaalin terveystarkastusraporteista — luettelee kaikki
jakosäännöt, jotka myöntävät portaalikäyttäjille käyttöoikeuden tietueisiin, joita he eivät omista. Se
näyttää, monellako portaalikäyttäjällä on tietueiden käyttöoikeudet kunkin jakosäännön perusteella,
ja sallii sinun muokata sääntöjen käyttöoikeustasoja. Voit avata joidenkin käyttäjäjoukkojen tyyppien
(kuten ryhmien, roolien ja alueiden) lisätietosivuja ja muokata, poistaa tai hallita niiden käyttäjiä.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus
ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta Jakosäännöt.

Portaalikäyttäjien määrä, joihin tämä vaikuttaa -sarake näyttää portaalikäyttäjien määrän, jotka
voivat saada käyttöoikeuden jakosäännön perusteella. Tämä luku sisältää säännössä määritetyt
käyttäjät, ja jos Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita on otettu käyttöön objektille,
kaikki heitä rooli- tai aluehierarkiassa yläpuolella olevat portaalikäyttäjät. Jos jollekin tämän
joukon käyttäjistä on otettu käyttöön objektin käyttöoikeudet (luku-, luonti-, muokkaus- tai
poisto-oikeus), he voivat käyttää säännön alaisia tietueita.

Note:

• Jakosäännöt-raportti ei sisällä ehtoihin perustuvia jakosääntöjä.

• Jakosäännöt-raportti ei tarkasta portaalin käyttäjien objektien käyttöoikeuksia. Voit
tarkastella portaaliprofiileille myönnettyjä objektien käyttöoikeuksia Objektin
käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportista.

Raporttisivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta jakosäännön käyttöoikeustasoa napsauttamalla Muokkaa ja muuttamalla asetuksia
jakosäännön muokkaussivulta.

• Tarkastele jakosäännön käyttäjäjoukon lisätietoja napsauttamalla linkkiä Omistaja- tai Jakoon
osallistuu: -sarakkeesta.

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

Note: Tilin ja tilialueen jakosäännöillä voidaan antaa käyttöoikeus yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja tapauksiin, jotka liittyvät
jaettuihin tileihin. Jakosäännöt-raportti näyttää käyttöoikeustasot ainoastaan ylätason objekteille, ei liitetyille objekteille.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus
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Itsepalveluportaali

Itsepalvelun aloitustoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelun
aloitustoiminnon
käyttäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

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

Pääset käyttämään itsepalveluportaalia nopeasti ja helposti napsauttamalla Pika-aloitus-painiketta.
Se automatisoi määritysprosessin valitsemalla oletusasetukset puolestasi.

Note: Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä
HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali, valitse
Asetukset ja napsauta Pika-aloitus.

2. Tarkista prosessi ja valitse Jatka.

3. Valitse väriteema.

4. Muuta oletusasetuksia tarpeen mukaan ja valitse Tallenna.

5. Testaa itsepalveluportaalia seuraavasti:

a. Hae kokeilukäyttäjänimi ja -salasana valitsemalla Luo.

b. Esikatsele sivuja valitsemalla Käytä itsepalveluportaalia.

c. Valitsemalla Kutsu voit halutessasi myös kutsua muita käyttäjiä kirjautumaan sisään ja
katselemaan sivujasi .

6. Ota itsepalveluportaali käyttöön kopioimalla osiossa Ota itsepalvelu käyttöön... oleva linkki sopivaan paikkaan sivustollasi.

7. Valitse Valmis, kun olet valmis.

8. Voit sallia asiakkaidesi käyttää Itsepalveluportaalia. Lisätietoja on kohdassa Itsepalvelukäyttäjien hallinta sivulla 100.

Vihje:  Lisätietoja asetuksiesi muuttamisesta on kohdassa Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön sivulla 78.
Itsepalvelun aloitustoiminto ottaa käyttöön Ota itsepalvelu käyttöön -painikkeen automaattisesti yhteyshenkilön lisätieto-sivulla.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Hallinnan vihjesivu: Ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas
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Itsepalvelun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelun
aloitustoiminnon
käyttäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Itsepalvelu tarjoaa asiakkaiden käyttöön online-tukikanavan, jonka avulla he voivat ratkaista
ongelmiaan ottamatta yhteyttä asiakastuen edustajiin.

Itsepalveluportaalin määrittäminen on helppoa. Voit valita toisen kahdesta eri määritysvaihtoehdosta:

• Aloitustoiminto - Pääset käyttämään toimintoa nopeasti ja helposti. Lisätietoja on kohdassa
Itsepalvelun aloitustoiminto sivulla 76.

• Itsepalvelun määritykset - Täydelliset määritykset, joiden avulla voit tehdä myös
lisämukautuksia. Määritykset koostuvat seuraavista:

– Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön sivulla 78

– Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien mukauttaminen sivulla 82

– Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen sivulla 83

– Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen sivulla 84

– Kirjautumisen HTML-koodin luominen sivulla 98

– Itsepalvelukäyttäjien hallinta sivulla 100

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun aloitustoiminto

Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien mukauttaminen

Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen

Hallinnan vihjesivu: ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas
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Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse Itsepalvelun määritykset -sivulta Itsepalvelun määritykset.

3. Määritä seuraavat asetukset:

KuvausAsetus

Sallii käyttäjien kirjautumisen
itsepalveluportaaliin.

Ota kirjautuminen käyttöön

Näyttää Ota käyttöön itsepalvelu
-painikkeen yhteyshenkilön lisätieto-sivuilla.
Jos yhteyshenkilöllä on jo käytössään
itsepalvelu, kohdassa näkyy Näytä
itsepalvelu -painike.

Itsepalvelukäyttäjien
muokkaus

Web-sivun URL, joka näytetään, kun käyttäjät
kirjautuvat ulos itsepalveluportaalista,
esimerkiksi http://www.acme.com. Jos
uloskirjautumis-URL:ää ei ole määritetty,
Kirjaudu ulos -painike ei näy käyttäjille.

Uloskirjautumis-URL

Kaikille Itsepalveluportaalin kautta lähetetyille
tapauksille kohdistettu oletusalkuperä.
Käytettävissä olevat arvot on otettu

Tapauksen oletusalkuperä

organisaation Tapauksen alkuperä
-valintaluettelosta. Voit kohdistaa erilaisia
oletusalkuperiä itsepalveluportaalin kautta
lähetetyille tapauksille ja Webistä tapaukseksi
-toiminnon avulla luoduille tapauksille.

Valitsee automaattisesti Näkyvissä
itsepalveluportaalissa

Näytä uudet tapaukset
portaalissa

-valintaruudun kaikille uusille tapauksille,
mukaan lukien tapaukset, jotka on luotu
Sähköpostista tapaukseksi- tai Webistä
tapaukseksi jaSähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon avulla.

Oletuksesta huolimatta käyttäjät, jotka luovat
uusia tapauksia, voivat valita manuaalisesti
Näkyvissä
itsepalveluportaalissa
-valintaruudun.
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KuvausAsetus

Ottaa käyttöön ratkaisuluokat itsepalveluportaalissa, jotta
asiakkaat voivat selata ratkaisuja luokkien perusteella.

Jos käytössä on monikieliset ratkaisut, voit kääntää ratkaisuluokat.

Ota ratkaisujen selaaminen käyttöön

Ylätason luokka, joka on asiakkaiden käytettävissä
itsepalveluportaalissa. Asiakkaat voivat selata kaikkia tässä

Itsepalveluportaalin ylimmän tason luokka

luokassa ja sen aliluokissa olevia ratkaisuja, jos niiden asetuksista
on valittu Näkyvissä itsepalveluportaalissa
-valintaruutu.

Jätä tämä kohta tyhjäksi, jotta asiakkaat voivat tarkastella kaikkia
ratkaisuja, joiden asetuksista on valittu Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruutu.

Itsepalveluportaalin kautta lähetetyille tapauksille kohdistettava
tietuetyyppi.

Tapaustietueen tyyppi

Sähköpostiosoite, josta kaikki uudet käyttäjä- ja
salasanasähköpostit lähetetään, esimerkiksi

Lähettäjän sähköpostiosoite

support@acme.com. Kun kenttä on tyhjä, Salesforce käyttää
seuraavia:

• Käyttäjille, joille lähetetään väliaikainen salasana, koska he
ovat napsauttaneet itsepalveluportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi? -linkkiä, Salesforce käyttää
automatisoidun tapauksen käyttäjän sähköpostiosoitetta.
Voit määrittää automatisoidun tapauksen käyttäjän
Määritykset-valikon Tukiasetukset-osiosta.

• Käyttäjille, joille lähetetään tapauksen huomautusten
sähköposti-ilmoitus, Salesforce käyttää sen käyttäjän
sähköpostiosoitetta, joka on viimeksi lähettänyt
huomautuksen kyseisille käyttäjille.

Nimi, joka liitetään lähettäjän sähköpostiosoitteeseen, esimerkiksi
Acme-asiakastuki. Kun kenttä on tyhjä, Salesforce käyttää
seuraavia:

Lähettäjän sähköpostinimi

• Käyttäjille, joille lähetetään väliaikainen salasana, koska he
ovat napsauttaneet itsepalveluportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi? -linkkiä, Salesforce käyttää
organisaation nimeä.

• Käyttäjille, joille lähetetään tapauksen huomautusten
sähköposti-ilmoitus, Salesforce käyttää sen käyttäjän nimeä,
joka on viimeksi lähettänyt huomautuksen kyseisille
käyttäjille.

Sähköpostimalli, jolla lähetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille itsepalvelukäyttäjille. Itsepalvelu valitsee sinulle

Uusi käyttäjä -malli
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KuvausAsetus

automaattisesti mallin, mutta voit muokata sitä tai luoda oman
sähköpostimallisi. Tämän mallin tilaksi on valittava Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
itsepalvelukäyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan tai he

Uusi salasana -malli

asettavat itse oman salasanansa valitsemalla Unohditko
salasanasi? itsepalveluportaalin kirjautumissivulta. Itsepalvelu
valitsee sinulle automaattisesti mallin, mutta voit muokata sitä
tai luoda oman sähköpostimallisi. Tämän mallin tilaksi on valittava
Käytettävissä.

Kun valintaruutu on valittu, tapauksen huomautuksen Lähetä
asiakkaalle ilmoitus  -asetus on näkyvissä.

Vaikka valintaruutua ei ole valittu, Lähetä asiakkaalle
ilmoitus  -asetus näkyy tapauksissa, jos

Ota käyttöön sähköposti-ilmoitus uusille
tapauksen huomautuksille

sähköposti-ilmoitukset on otettu käyttöön yhteyshenkilöille, jotka
eivät ole itsepalveluportaalin jäseniä. Lisätietoja on kohdassa
Tukiasetusten mukauttaminen sivulla 292.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus itsepalveluasiakkaille,
kun heidän tapaukseensa on lisätty julkinen huomautus.

Uusi huomautus -malli

Itsepalvelu valitsee sinulle automaattisesti mallin, mutta voit
muokata sitä tai luoda oman sähköpostimallisi. Tämän mallin
tilaksi on valittava Käytettävissä.

Huomaa, että tapauksen omistajille lähetetään erillinen ilmoitus,
jota et voi muokata.

Osoittaa, käynnistävätkö itsepalveluportaalin kautta lähetetyt
tapaukset automaattisen vastauksen säännöt.

Ota tapauksen automaattisen vastauksen
säännöt käyttöön itsepalvelutapauksille

Sähköpostimalli, jota käytetään, kun itsepalveluportaalin kautta
lähetetyt tapaukset eivät vastaa automaattisen vastauksen
sääntöjä.

Tapaus luotu -malli

Salesforce-itsepalvelusivujen enimmäisleveys pikseleinä. Jos
isännöit portaalia, tämä tarkoittaa HTML-sisäkehyksen leveyttä
itsepalvelun kirjautumissivulla.

Sivun enimmäisleveys

Salesforce-itsepalvelusivujen vähimmäiskorkeus pikseleinä.Sivun vähimmäiskorkeus

Organisaatiosi itsepalvelun tyylisivun julkisessa käytössä oleva
koko URL-osoite, esimerkiksi

Tyylisivun URL

http://www.acme.com/styles/selfservice.css. Lisätietoja on
kohdassa Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien
mukauttaminen sivulla 82.

Jos käytössä on ennalta määritetty väriteema, jätä tämä kenttä
tyhjäksi.
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KuvausAsetus

Voit käyttää jotakin Salesforcen väriteemaa, jos käytössäsi ei ole
omaa tyylisivua. Voit tarkastella mallien asetuksia napsauttamalla

Väriteema

Tarkastele-linkkiä. Lisätietoja Salesforcen väriteemojen fonttien
ja värien muuttamisesta on kohdassa Itsepalvelun fonttien ja
värien mukauttaminen sivulla 83.

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa tapaus-termin sijaan
(yksikkömuodossa).

Tapaus, yksikkömuotoinen termi

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa tapaukset-termin
sijaan (monikkomuodossa).

Tapaus, monikkomuotoinen termi

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa ratkaisu-termin sijaan
(yksikkömuodossa).

Ratkaisu, yksikkömuotoinen termi

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa ratkaisut-termin sijaan
(monikkomuodossa).

Ratkaisu, monikkomuotoinen termi

4. Napsauta Tallenna tallentaaksesi itsepalvelun asetukset.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Hallinnan vihjesivu: ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas
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Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Itsepalveluportaalin asiaankuuluvan ulkoasun kehittäminen:

1. Voit mukauttaa itsepalvelusivujen ylä- ja alatunnisteita. Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen
sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen sivulla 92.

2. Mukauta itsepalveluportaalin fontteja ja värejä seuraavien asetusten avulla:

• Valitse ennalta määritetty väriteema tai lataa oma tyylisivusi sivulla 86.

• Mukauta fontteja ja värejä osoita ja napsauta -editorin avulla sivulla 83.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

82

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Voit mukauttaa itsepalveluportaalin fontteja ja värejä yrityksen tuotemerkkien mukaan. Portaalin
fontit ja värit määritetään portaalin väriteemassa. Valitse ennalta määritetty väriteema ja mukauta
sitä osoita ja valitse -muokkausohjelmalla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Fontit ja värit  ja valitse Fontit ja
värit. Salesforce sisältää valmiiksi määritettyjä teemoja, joita voit mukauttaa. Voit tarkastella
mitä tahansa teemaa valitsemalla Esikatselu.

2. Valitse muokattava väriteema.

Väriteemasivulla voit

• poistaa kaikki teeman mukautukset napsauttamalla Palauta oletusasetukset -linkkiä

• Voit palata väriteemaluetteloon napsauttamalla Palaa kaikkiin teemoihin -linkkiä

• Voit tarkastella mukautettavaa teemaa napsauttamalla Esikatsele Teeman nimi
-teemaa.

3. Valitse mukautettava portaalisivu. Väriteemat mukautetaan sivu kerrallaan siten, että osa
sivuelementeistä toistuu useilla sivuilla.

Portaalisivulla voit

• tarkastella kaikkia mukautettavia elementtejä valitsemalla Tarkastele esimerkkejä

• poistaa mukautukset napsauttamalla elementin vieressä olevaa Tyhjennä-linkkiä

• Voit tarkastella mukautettavaa teemaa napsauttamalla Esikatsele Teeman nimi
-teemaa.

• palata kaikkien portaalisivujen luetteloon napsauttamalla Palaa kaikkiin sivuihin -linkkiä.

4. napsauttaa muokattavan visuaalisen elementin vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Jotkin elementit ovat näkyvissä vain valitulla
portaalisivulla, ja jotkin on jaettu useille portaalisivuille. Jaettuihin elementteihin tekemäsi muutokset vaikuttavat kaikkiin sivuihin.

Note:  Visuaalisen elementin määritteitä voi mahdollisesti mukauttaa osoita ja valitse -muokkausohjelmalla tai mukautetun
tyylisivun muokkausohjelmalla, jolla voit muokata CSS (Cascading Style Sheets) -tyylisivuja suoraan. Voit vaihtaa
muokkausohjelmaa valitsemalla napsauta tätä -linkin. Jos käytät osoita ja valitse -muokkausohjelmaa, valitse Näytä lisämääritteet
-ruutu, jotta voit käyttää napsauta tätä -linkkiä. CSS (Cascading Style Sheets) -tyylisivujen käyttämistä suositellaan vain sellaisille
käyttäjille, joilla on kokemusta niistä.

5. Muokkaa visuaalista elementtiä haluamallasi tavalla.

Jos käytät osoita ja valitse -muokkausohjelmaa, toimi seuraavasti.

• Napsauta perusmääritteen tai lisämääritteen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Jos lisämääritteet eivät ole näkyvissä, valitse
Näytä lisämääritteet  -valintaruutu.

• Muuta määritettä tarvittavalla tavalla ponnahdusikkunassa.

• Vahvista muutokset ponnahdusikkunassa valitsemalla OK.

Jos käytät mukautetun tyylisivun muokkausohjelmaa, anna kelvollinen CSS-koodi.

Luettelo muokattavista sivumääritteistä on kohdassa Itsepalvelun sivumääritteet sivulla 97.
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6. Tallenna kaikki visuaaliseen elementtiin ja sen määritteisiin tekemäsi muutokset valitsemalla Tallenna. Mukautukset eivät ole näkyvissä
itsepalvelukäyttäjille, ennen kuin määrität väriteeman aktiiviseksi.

7. Mukauta tarvittaessa kaikkia visuaalisia elementtejä ja niiden määritteitä toistamalla nämä vaiheet.

8. Voit palata väriteemaluetteloon napsauttamalla Palaa kaikkiin sivuihin -linkkiä ja sitten Palaa kaikkiin teemoihin -linkkiä.

9. Valitse Määritä aktiivinen teema.

10. Valitse portaalin reaaliaikaisesti käytössä oleva aktiivinen teema. Organisaatiolla voi olla vain yksi aktiivinen teema.

11. Valitse Tallenna.

Note:  Koska aktiivisen teeman muutokset tulevat voimaan heti, teema kannattaa mukauttaa kokonaan ennen sen aktivointia,
jotta asiakkaiden ei tarvitse ihmetellä mahdollisia puutteita.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Tee tarvittavat parannukset mille tahansa itsepalvelusivulle. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Itsepalveluportaalin kirjautumissivun mukauttaminen

• Itsepalveluportaalin aloitussivun mukauttaminen

• Ratkaisut-sivun ottaminen käyttöön

• Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun mukauttaminen

• Tarkastele tapauksia -sivun mukauttaminen

• Ehdotetut ratkaisut -sivun mukauttaminen

Note:

• Et voi luoda useita versioita samasta Itsepalveluportaalin sivusta. Voit kuitenkin mukauttaa
kaikkia Itsepalvelusivuja.

• Salesforce Knowledge -artikkeleita ei näytetä Itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu

Itsepalvelun sivumääritteet

Mukautettujen sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen

Portaalisi määrittämiseen valmistautuminen

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.
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Ennen kuin määrität Itsepalveluportaalisi tai Salesforce-asiakasportaalisi:

• Laadi julkiset ratkaisusi – Tarkasta ratkaisusi ja valitse niille Näkyvissä Itsepalveluportaalissa. Vain ratkaisut, joille
Näkyvissä Itsepalveluportaalissa  voidaan näyttää itsepalveluportaalissa tai asiakasportaalissa. Valitse
itsepalveluportaalille viisi parasta ratkaisua, jotka haluat esitellä aloitussivulla.

• Määritä näytettävät ja kerättävät tiedot – Valitse tapausten kentät, jotka näytetään tapauksia tarkasteleville käyttäjille. Sinun
tulisi myös valita kentät, jotka ovat pakollisia, kun käyttäjät lähettävät tapauksia verkossa, sekä valintaluettelokenttien arvot, joita
käyttävät voivat valita ratkaistessaan omia tapauksiaan ehdotettujen ratkaisujen avulla.

• Määritä portaalin sijainti – Valitse mihin lisäät portaalisi sisäänkirjautumisen URL-osoitteen yhtiösi verkkosivustolla. Ohjeet
itsepalveluportaalisi sisäänkirjautumissivun URL-osoitteen löytämiseksi on kohdassa Kirjautumisen HTML-koodin luominen. Ohjeet
asiakasportaalisi sisäänkirjautumissivun URL-osoitteen löytämiseksi on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten
ottaminen käyttöön sivulla 24.

• Mukauta portaalisi viestintämalleja – Valitse käyttäjille lähettävät sähköpostimallit, jotka tarjoavat erilaisia tietoja, kuten salasanan
palautusohjeita, ilmoituksia julkisten kommenttien lisäämisestä tapauksiin sekä tapausten automaattisia vastauksia ehdotetuilla
ratkaisuilla.

• Mukauta portaalisi vihjesivua ja julkaise se – Lataa Itsepalveluportaalin ja asiakasportaalin käyttö -vihjesivu ja muokkaa sitä
vastaamaan portaalisi brändäystä ja ominaisuuksia, kuten ehdotettuja ratkaisuja ja mahdollisuutta liittää tiedostoja lähetettyihin
tapauksiin. Jaa sitten asiakirja asiakkaillesi, jotka haluavat oppia vastaamaan omiin kysymyksiinsä portaalissasi.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu
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Mukauta itsepalvelutyylisivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Valitse ennalta määritetty väriteema tai lataa itsepalvelun väriteemamalli, jota voit myös mukauttaa.
Väriteeman avulla voit lisätä organisaation tuotemerkin värit itsepalveluportaaliin.

Note:  Lisätietoja itsepalvelun väriteeman mukauttamisesta Osoita ja napsauta -editorilla on
kohdassa Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen sivulla 83.

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

2. Valitse Itsepalvelun määritykset.

3. Napsauta Sivun asetukset -osiossa olevaa Tarkastele väriteema-asetuksia -linkkiä.

4. Etsi sopivat fontit ja värit ja valitse Lataa tämä väriteema.

Jos haluat käyttää ennalta määritettyä väriteemaa mukauttamatta sitä, valitse Valitse tämä
väriteema.

5. Tallenna lataamasi väriteema ja anna se Web-vastuuhenkilölle, jos sitä pitää vielä mukauttaa.
Ladattu väriteema on CSS-tyylisivu, jota Web-vastuuhenkilö voi muokata.

6. Tallenna ladattu tyylisivu julkiseen sijaintiin ja kirjoita tyylisivun URL-osoite Tyylisivun
URL  -kenttään.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen
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Itsepalveluportaalin kirjautumissivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Mukauta Itsepalveluportaalin kirjautumissivua määrittääksesi, mitä käyttäjät näkevät, kun heitä
pyydetään kirjautumaan sisään portaaliisi.

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

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

2. Napsauta Portaalin sivut -luettelon Kirjautumissivu-kohteen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Näytä viesti  näyttääksesi kirjautumissivulla mukautetun viestin.

4. Jos olet ottanut sivulla näytettävän viestin käyttöön, kirjoita se tekstiruutuun ja käytä
muotoilutyökaluja muuttaaksesi sen kokoa, väriä ja fonttia.

Valitse halutessasi Näytä HTML  tarkastellaksesi ja muokataksesi sivulla näytettävää viestiä
HTML-muodossa.

Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä
ja -attribuutteja.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Itsepalveluportaalin aloitussivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Mukauta Itsepalveluportaalin aloitussivua sisältämään ominaisuudet, jotka haluat käyttäjien näkevän,
kun he kirjautuvat Itsepalveluportaaliin.

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

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

2. Napsauta Portaalin sivut -luettelon Aloitussivu-kohteen vierestä Muokkaa.

3. Valitse ominaisuudet, jotka haluat ottaa käyttöön:

KuvausOminaisuus

Luetteloi enintään viiden valitun ratkaisun
otsikot aloitussivulle.

Näytä suosituimpien
ratkaisujen luettelo

Luetteloi sisäänkirjautuneen
itsepalvelukäyttäjän avoimet tapaukset.

Näytä omat avoimet tapaukset

Viesti, joka näytetään aloitussivun yläreunassa.
Voit kirjoittaa viestin, jossa on enintään 32 000
merkkiä. Lukuun sisältyvät myös kaikki
HTML-tunnisteet.

Näytä viesti
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4. Jos päätit näyttää sivulla viestin, kirjoita se tekstiruutuun ja käytä muotoilutyökaluja muuttaaksesi sen kokoa, väriä ja fonttia.

Valitse Näytä HTML  tarkastellaksesi sivulla näytettävää viestiäsi HTML-muodossa. Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun
koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

5. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

6. Valitse Tallenna.

7. Voit tarkastella aloitussivusi ulkoasua napsauttamalla Esikatselu Portaalin sivut -luettelon Aloitussivu-kohteen riviltä. Jos olet
mukauttanut itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

Suosituimpien ratkaisujen määrittäminen

Jos valitsit aloitussivulta Näytä suosituimpien ratkaisujen luettelo  -kohdan, etsi ja valitse ratkaisuja, joiden haluat
näkyvän aloitussivulla, napsauttamalla Itsepalvelun määritykset -sivun Huippuratkaisut-luettelosta Lisää. Voi valita vain ratkaisuja, jotka
on merkitty Näkyvissä Itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Ratkaisut-sivun ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Voit ottaa Itsepalvelun Ratkaisut-sivun käyttöön Itsepalveluportaalisivujen luettelosta. Ratkaisut-sivulla
käyttäjät voivat tarkastella ratkaisuja, jotka on merkitty Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -merkinnällä, ja kaikkia kyseisiin ratkaisuihin liitettyjä tiedostoja.

1. Voit ottaa tämän sivun käyttöön valitsemalla Ratkaisut-sivun riviltä Muokkaa .

2. Valitse Näytä ratkaisusivu  -valintaruutu.

3. Voit tuoda viestin näkyviin Ratkaisut-sivun yläosaan valitsemalla Näytä viesti.

4. Jos olet ottanut viestin käyttöön, kirjoita viesti tekstiruutuun käyttämällä muotoilutyökaluriviä
koon, värin ja fontin muotoilemiseen.

Voit tarkastella sivun viestiä HTML-koodina valitsemalla Näytä HTML  -valintaruudun. Et voi
tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja
-attribuutteja.

5. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

6. Valitse Tallenna.

7. Voit tarkastella Ratkaisut-sivun ulkoasua valitsemalla Ratkaisut-sivun riviltä
Esikatselu-vaihtoehdon. Jos olet mukauttanut Itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät
esikatselussa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen
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Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun avulla käyttäjät voivat lähettää uusia tapauksia
asiakaspalvelusi tukitiimille. Mukauta sivua luomalla sivulla näytettävä viesti, lisäämällä
yhdistämiskenttiä ja valitsemalla sivulle sisällytettävät tapauskentät.

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

Tältä sivulta lähetyt uudet tapaukset luodaan automaattisesti Itsepalveluportaalissa ja tapauksen
kohdistussääntösi kohdistavat ne joko tukihenkilölle tai jonoon.

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

2. Napsauta Portaalin sivut -luettelon Kirjaa tapaus -kohteen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Näytä Kirjaa tapaus -sivu  -valintaruutu.

4. Valitse Näytä viesti  näyttääksesi tällä sivulla viestin.

5. Jos olet ottanut sivulla näytettävän viestin käyttöön, kirjoita se tekstiruutuun ja käytä
muotoilutyökaluja muuttaaksesi sen kokoa, väriä ja fonttia.

Valitse Näytä HTML  tarkastellaksesi ja muokataksesi sivulla näytettävää viestiä
HTML-muodossa. Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä
HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

6. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

7. Valitse Tallenna.

8. Voit muuttaa sivulla näkyviä kenttiä napsauttamalla Sivun asettelu -linkkiä.

Note:  Jos tapauksen kenttä liittyy vahvistussääntöön, sääntö voi estää Itsepalveluportaalin käyttäjiä kirjaamasta tapausta, jos
heillä ei ole kentän täyttämiseen vaadittavia käyttöoikeuksia. Voit tehdä kentistä näkyviä Kirjaa tapaus -sivulla.

9. Lopeta valitsemalla Tallenna.

10. Voit tarkastella Kirjaa tapaus -sivun ulkoasua napsauttamalla Esikatselu Portaalin sivut -luettelon Kirjaa tapaus -sivun riviltä. Jos olet
mukauttanut itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen
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Tarkastele tapauksia -sivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Voit ottaa Tarkastele tapauksia -sivun käyttöön ja mukauttaa sitä itsepalveluportaalisivujen luettelosta.
Tarkastele tapauksia -sivun avulla käyttäjät voivat tarkastella avoimia ja suljettuja tapauksiaan, niihin
liittyviä ratkaisuja, valmiita toimintoja ja huomautuksia. He voivat myös lisätä huomautuksia
(valinnaisesti) tapauksiin.

1. Valitse Tarkastele tapauksia -sivun riviltä Muokkaa.

2. Salli käyttäjien tarkastella avoimia ja suljettuja tapauksiaan valitsemalla Näytä Tarkastele
tapauksia -sivu  -valintaruutu.

3. Salli käyttäjien lisätä huomautuksia tapauksiin valitsemalla Lisää huomautuksia
tapauksiin  -valintaruutu. Kun käyttäjä lisää huomautuksen, tapauksen omistajalle lähetetään
automaattisesti sähköpostiviesti.

4. Salli käyttäjien ladata tiedostoja tapauksiin valitsemalla Lisää liitteitä tapauksiin
-valintaruutu. Kun käyttäjä lisää liitteen, tapauksen omistajalle lähetetään automaattisesti
sähköpostiviesti.

Lisää Tarkastele tapauksia -sivun sivun asetteluja muokatessasi sivuun Tapauksen liitteet -luettelo,
jotta itsepalvelukäyttäjät voivat tarkastella tapauksiin liittämiään tiedostoja. Huomaa, että
kyseisessä luettelossa näkyvät myös kaikki tuen edustajien tapaukseen lisäämät tiedostot.

5. Saat viestin näkyviin tällä sivulla valitsemalla Näytä viesti.

6. Jos olet ottanut viestin käyttöön, kirjoita viesti tekstiruutuun käyttämällä muotoilutyökaluriviä
koon, värin ja fontin muotoilemiseen.

Voit tarkastella sivun viestiä HTML-koodina valitsemalla Näytä HTML  -valintaruudun. Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun
koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

7. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

8. Valitse Tallenna.

9. Voit muuttaa sivulla näkyviä kenttiä tai tietueeseen liittyviä luetteloita napsauttamalla Sivun asettelu -linkkiä.

Salli itsepalvelukäyttäjien tarkastella tapaukseen liittyviä julkisia ja valmiita toimintoja lisäämällä Tapauksen toiminnot -luettelo. Sinun
pitää myös määrittää kenttätason suojaus näkyviin Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruudun avulla
toimintosivun asetteluissa, jotta tuen edustajat voivat näyttää tai piilottaa valmiit toiminnot itsepalveluportaalissa. Tämä tapahtuu
valitsemalla tapauksen Toimintohistoria-luettelosta Määritä julkiseksi  tai Määritä yksityiseksi.

10. Lopeta valitsemalla Tallenna.

11. Voit tarkastella Tarkastele tapauksia -sivun ulkoasua valitsemalla Tarkastele tapauksia -sivun riviltä Esikatselu. Jos olet mukauttanut
itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

Vihje:  Jos haluat piilottaa portaalin käyttäjiltä tietyt tapaukset, voit poistaa tapauksen Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruudun valinnan.
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Note:  Tapaukset luetteloidaan Tarkastele tapauksia -sivuilla laskevassa järjestyksessä Tapauksen numero  -kentän avulla.
Portaalikäyttäjät eivät voi muuttaa tätä järjestystä, eivätkä he voi järjestellä Itsepalveluportaalin tapaus-sarakkeita.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Ehdotetut ratkaisut -sivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Voit ottaa Ehdotetut ratkaisut -sivun käyttöön ja mukauttaa sitä itsepalveluportaalisivujen luettelosta.
Ehdotetut ratkaisut -sivu näyttää enintään kymmenen ratkaisua, joiden avulla käyttäjät voivat ratkaista
tietyn tapauksen. Kun tapaus lähetetään tai tapauksia tarkastellaan itsepalveluportaalissa, käyttäjät
voivat tarkastella ehdotettuja ratkaisuja ja sulkea tapauksiaan itse.

Ehdotetut ratkaisut -sivun mukauttaminen:

1. Valitse Muokkaa Ehdotetut ratkaisut -sivun riviltä.

2. Valitse Näytä Ehdotetut ratkaisut -sivu, jotta sivu tulee käyttöön
itsepalveluportaalissa.

3. Valitse Itse suljetun tapauksen tila, jotta kyseinen tila näkyy Vaihe-kentässä
itsepalvelukäyttäjien sulkemille tapauksille. Kentälle on valittava vähintään yksi Suljettu-arvo.

4. Valitse käyttäjille kerralla näytettävien ehdotettujen ratkaisujen enimmäismäärä. Kerralla näkyvien
ratkaisujen enimmäismäärä on kymmenen.

5. Valitse Itse suljetun tapauksen sulkemissyyt  -kentästä syyt, jotka
itsepalvelukäyttäjät voivat valita sulkemilleen tapauksille.

6. Saat viestin näkyviin tällä sivulla valitsemalla Näytä viesti.

7. Jos olet ottanut viestin käyttöön, kirjoita viesti tekstikenttään käyttämällä muotoilutyökaluriviä
koon, värin ja fontin muotoilemiseen.

Voit tarkastella sivun viestiä HTML-koodina valitsemalla Näytä HTML  -valintaruudun.

Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

8. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

9. Valitse Tallenna.

10. Voit tarkastella Ehdotetut ratkaisut -sivun ulkoasua napsauttamalla Ehdotetut ratkaisut -sivun riviltä Esikatselu-linkkiä. Jos olet
mukauttanut itsepalvelutyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen
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Mukautettujen sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Voit käyttää yrityksen tuotemerkkejä kaikilla itsepalveluportaalin sivuilla mukauttamalla sivun ylä-
ja alatunnisteita. Portaalisivun ylä- ja alatunnisteet voivat sisältää yrityksen logon, viestin tai yrityksen
värit.

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

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Napsauta sivun ylä- tai alatunnisteen vierestä Muokkaa portaalin sivujen osioiden luettelosta.

3. Valitse Näytä ylätunniste  tai Näytä alatunniste  -valintaruutu näyttääksesi
ylä- tai alatunnisteen portaalisi sivuilla.

4. Valitse Näytä ylätunnisteen erotin- tai Näytä alatunnisteen erotin
-valintaruutu näyttääksesi ylä- tai alatunnisteen ja muiden sivujesi välillä viivan.

5. Syötä halutessasi sivun viesti ja muotoile se käyttämällä muotoilutyökalujen palkkia.

Valitse Näytä HTML  tarkastellaksesi ja muokataksesi sivusi HTML-koodia.Et voi tallentaa
JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu

Itsepalvelun sivumääritteet

Itsepalveluportaalin mukautuksessa tuetut HTML-elementit ja -attribuutit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Mukauta itsepalveluportaalisi sivuja HTML-koodilla.

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

Voit mukauttaa kaikkia itsepalveluportaalisi sivuja sekä niiden ylä- ja alatunnistetta sisältämään
viestin, jossa voit käyttää seuraavia HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

Tuetut elementit

• a

• abbr

• acronym

• address

• area

• b

• basefont

• bdo
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• big

• blockquote

• body

• br

• button

• caption

• center

• cite

• code

• col

• colgroup

• dd

• del

• dfn

• dir

• div

• dl

• dt

• em

• fieldset

• font

• form

• h1

• h2

• h3

• h4

• h5

• h6

• head

• hr

• html

• i

• img

• input

• ins

• kbd

• label

• legend

• li

• link

93

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



• map

• menu

• meta

• ol

• optgroup

• option

• p

• pre

• q

• s

• samp

• select

• small

• span

• strike

• strong

• style

• sub

• sup

• table

• tbody

• td

• textarea

• tfoot

• th

• thead

• title

• tr

• tt

• u

• ul

• var

• xmp

Tuetut attribuutit

• abbr

• accept

• accept-charset

• accesskey

• action
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• align

• alink

• alt

• axis

• background

• bgcolor

• border

• cellpadding

• cellspacing

• char

• charoff

• charset

• checked

• cite

• class

• classid

• clear

• code

• codebase

• codetype

• color

• cols

• colspan

• compact

• content

• coords

• data

• datetime

• declare

• defer

• dir

• disabled

• enctype

• face

• frameborder

• headers

• height

• href

• hreflang

• hspace
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• http-equiv

• id

• ismap

• label

• lang

• language

• link

• longdesc

• marginheight

• marginwidth

• maxlength

• media

• method

• multiple

• name

• nohref

• noresize

• noshade

• nowrap

• readonly

• rel

• rev

• rows

• rowspan

• rules

• scheme

• scope

• scrolling

• selected

• shape

• size

• span

• src

• standby

• start

• style

• summary

• tabindex

• target

• text
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• title

• usemap

• valign

• value

• valuetype

• version

• vlink

• vspace

• width

KATSO MYÖS:

Itsepalveluportaalin aloitussivun mukauttaminen

Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun mukauttaminen

Itsepalveluportaalin kirjautumissivun mukauttaminen

Mukautettujen sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen

Itsepalvelun sivumääritteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Seuraavassa on luettelo itsepalvelun sivumääritteistä, joita voidaan muokata osoita ja napsauta
-muokkausohjelmalla:

KuvausSivumäärite

Tekstin väri.Väri

Tekstin lihavointiarvo. Ilmaisee, onko teksti
lihavoitu.

Lihavoitu

Tekstin koko.Fonttikoko

Tietty kirjasintyyli, jolla kirjaimet näytetään.Fontti

Priorisoitu luettelo elementin fonttiperheen
nimistä. Web-selaimissa käytetään ensimmäistä
tunnistettua fonttiarvoa.

Fonttiperhe

Tekstin alleviivausarvo. Ilmaisee, onko teksti
alleviivattu.

Alleviivattu

Reunan väri.Reunan väri

Reunan tyyli, kuten pisteviiva, katkoviiva tai
yhtenäinen.

Reunan tyyli

Reunan leveys.Reunan leveys

Alareunan leveys.Alareunan leveys
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KuvausSivumäärite

Reunan ja elementin väliin jäävä tyhjä tila.Täyttäminen

Yläreunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen yläreunasta

Oikean reunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen oikealta

Vasemman reunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen vasemmalta

Alareunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen alareunasta

Elementin korkeus.Korkeus

Viivan korkeus.Viivan korkeus

Elementin taustaväri.Taustaväri

Muoto, jossa taustakuva näytetään. Esimerkiksi se, näytetäänkö
kuva toistuvasti vaaka- vai pystysuunnassa.

Taustan toisto

Elementin taustakuva. Kuvan sijainnin ilmaisevan suhteellisen tai
absoluuttisen URL-osoitteen on oltava URL()-syntaksin sisällä. For
example, url(/sserv/img/tabBg_gray.gif).

Taustakuva

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu

Kirjautumisen HTML-koodin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
HTML-koodin luominen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

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

Itsepalveluportaalin käyttöönoton ja mukautuksen jälkeen voit luoda URL-osoitteen tai HTML-koodin,
jonka avulla käyttäjät voivat kirjautua itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse Luo kirjautumistiedot (HTML).

3. Lisää URL-osoite tai valmis HTML-koodi portaalisi Web-sivulle.

4. ValitseLopetettu, jotta voit palata itsepalvelun asetukset -sivulle.

Note:  Et voi olla kirjautuneena Salesforceen ja Itsepalveluportaaliin samaan aikaan samalla
selaimella. Jos esimerkiksi kirjaudut sisään Salesforceen ja sitten Itsepalveluportaaliin samalla
selaimella, Salesforce-istuntosi lopetetaan. Vastaavasti, jos kirjaudut sisään Itsepalveluportaaliin
ja sitten Salesforceen samalla selaimella, Itsepalveluportaalisi istunto lopetetaan.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

98

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Portaalit-välilehden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

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

Portaalit-välilehdessä määritetään itsepalveluasiakkaiden käyttöön online-tukikanava, jonka avulla
asiakkaat voivat ratkaista ongelmatilanteita ottamatta yhteyttä asiakastukeen.

Kun napsautat Portaalit-välilehteä, näyttöön tulee portaalien aloitussivu. Aloitussivulta

• saat näkyviin asiakkaan itsepalveluportaalin aloitussivun

• voit hiirellä napsauttamalla valita itsepalveluportaalisivuja ja nähdä, kuinka asiakkaat käyttävät
niitä

• voit siirtyä haluamaasi raporttiin napsauttamalla Raportit-kohdassa olevaa raportin nimeä

• Voit käyttää itsepalveluportaalin ja itsepalvelukäyttäjien hallintaan tarkoitettuja työkaluja
valitsemalla Työkalut-osiosta haluamasi linkin.

Note:  Portaalit-välilehdessä ei ole Asiakasportaalia.
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Itsepalvelukäyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

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

Voit hallita Itsepalvelukäyttäjien tietoja yhdestä paikasta ja tehdä muutoksia useisiin käyttäjiin kerralla.
Ennen kuin asiakkaasi voivat hyödyntää Itsepalvelu-portaalia, sinun pitää ottaa jokaiselle
yhteyshenkilölle käyttöön Itsepalvelukäyttöoikeudet. Voit sallia yhden yhteyshenkilön käyttöoikeudet
kerrallaan Yhteyshenkilöt-välilehdessä tai usean yhteyshenkilön käyttöoikeudet Itsepalvelun
asetussivuilla.

• Jos haluat ottaa käyttöön yksittäisiä Itsepalvelukäyttäjiä Yhteyshenkilöt-välilehdestä, napsauta
yhteyshenkilön lisätietosivulta Ota käyttöön itsepalvelu.

• Jos haluat ottaa käyttöön useita Itsepalvelukäyttäjiä kerralla, saat lisätietoja kohdasta Useiden
Itsepalvelukäyttäjienkäyttöönotto sivulla 101.

• Lisätietoja Itsepalvelukäyttäjien tietojen muuttamisesta on kohdassa Itsepalvelukäyttäjien
tietojen muokkaaminen sivulla 102.

• Lisätietoja uusien salasanojen asettamisesta Itsepalvelukäyttäjille on kohdassa
Itsepalvelukäyttäjien uusien salasanojen asettaminen sivulla 103.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen
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Useiden Itsepalvelukäyttäjien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

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

Voit suorittaa Itsepalvelun käyttäjähallinnassa joukkotoimia, kuten ottaa Itsepalvelun käyttöön useille
yhteyshenkilöille kerralla. Kullakin yhteyshenkilöllä on oltava sähköpostiosoite ja hänet on liitettävä
tiliin, jotta hän voi toimia Itsepalvelukäyttäjänä.

Voit ottaa uusia käyttäjiä käyttöön Itsepalveluportaalissa seuraavasti.

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

2. Valitse Lisää uusia käyttäjiä.

3. Kokoa lisättävien yhteyshenkilöiden luettelo määrittämällä hakuehdot ja valitse Etsi.

4. Valitse lisättävät yhteyshenkilöt ja valitse Seuraava.

5. Muokkaa Itsepalvelukäyttäjän tietoja tarvittaessa.

6. Voit määrittää yhteyshenkilön Itsepalvelun tehokäyttäjäksi valitsemalla
Tehokäyttäjä-valintaruudun. Tehokäyttäjä voi tarkastella kaikkien yrityksen jäsenten
tapausten tietoja, lisätä huomautuksia ja ladata liitteitä kaikkiin tapauksiin.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelukäyttäjien hallinta
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Itsepalvelukäyttäjien tietojen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

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

Voit muokata Itsepalvelukäyttäjien tietoja ja pitää tiedot ajan tasalla.

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

2. Valitse käyttäjät, joita haluat muuttaa.

3. Valitse Muokkaa käyttäjiä.

4. Tee tarvittavat muutokset näihin tietueisiin.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelukäyttäjien hallinta
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Itsepalvelukäyttäjien uusien salasanojen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

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

Jos Itsepalvelukäyttäjä hukkaa salasanansa, voit lähettää hänelle uuden salasanan sähköpostitse.
Itsepalvelukäyttäjien uusien salasanojen asettaminen:

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

2. Valitse käyttäjät, joille haluat asettaa uuden salasanan.

3. Valitse Vaihda salasana(t).

4. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelukäyttäjien hallinta
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Salesforce-yhteisöjen ja asiakasportaalien vyöhykkeet

Vyöhykkeiden käyttäminen yhteisöjen organisoimiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Vastaukset-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Chatter Answers
-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vyöhykkeiden luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Summer ’13 -julkaisusta alkaen Chatter Answers- ja Ideat-"yhteisöt" on nimetty
uudelleen "vyöhykkeiksi".

Vyöhykkeet organisoivat ideat ja kysymykset loogisiksi ryhmiksi siten, että jokaisella vyöhykkeellä
on oma suuntaus sekä omat ideat ja kysymykset. Ideat-, vastaukset- ja Chatter Answers -sovellukset
jakavat vyöhykkeet, joten voit tarkastella ja luoda vyöhykkeitä kaikista näistä sijainneista. Professional
Edition -organisaatioilla voi olla vain yksi, sisäinen vyöhyke. Muissa versioissa voi olla enintään 50
vyöhykettä ideoille, vastauksille ja Chatter Answers -ominaisuudelle.

Note:  Jos tarvitset yli 50 vyöhykettä, ota yhteyttä Salesforceen.

Voit näyttää vyöhykkeen seuraavantyyppisille käyttäjille:

• Salesforce-yhteisöjen käyttäjät.

• Julkiset käyttäjät (vaatii Force.com-sivuston määrittämisen).

• Sisäiset Salesforce-käyttäjät. Salesforce-käyttäjät voivat käyttää kaikkia vyöhykkeitä riippumatta
siitä, onko yhteisö vain sisäinen vai näytetäänkö se portaalissa.

• Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät.

• Salesforce-konsolin käyttäjät.

Note:  Et voi käyttää Salesforce-jakosääntöjä rajoittaaksesi vyöhykkeiden käyttöoikeuksia. Kun
luot vyöhykkeen, voit rajoittaa sen käyttöä valitsemalla portaalin, jossa vyöhyke tulisi näyttää.
Vain kyseiseen portaaliin kohdistetut käyttäjät (ja sisäiset Salesforce-käyttäjät) voivat käyttää
vyöhykettä, kunnes näytät sen julkisesti käyttämällä Force.com-sivustoja.

Käyttäjät näkevät käyttäjäprofiilinsa määrittämään asiayhteyteen liittyvät vyöhykkeet, hakutulokset
ja sisällön:

• Yhteisöjen käyttäjät näkevät vyöhykkeet yhteisöstä, johon he ovat kirjautuneet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on ideoiden tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki vain
sisäiseen käyttöön tarkoitetut vyöhykkeet. Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät
vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on Chatter Answers -tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki
vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut vyöhykkeet Kysymys ja vastaus -välilehdessä. Jos sisäiset
käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät näkevät portaaliin liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät, joilla on sekä portaalin että yhteisön käyttöoikeus, näkevät vyöhykkeet portaalista tai yhteisöstä, johon he ovat
kirjautuneet.

• Portaalia tai yhteisöä API:n kautta käyttävät käyttäjät voivat käyttää kaikkia vyöhykkeitä, joihin heillä on käyttöoikeus kaikissa
asiayhteyksissä.

• Sisäisten käyttäjien sisäisessä sovelluksessa suorittamat globaalit haut palauttavat tuloksia kaikista organisaatiossa käytettävissä
olevista ideoista. Salesforce-yhteisöjen muiden käyttäjien suorittamat haut palauttavat tuloksia yhteisössä käytettävissä olevista
ideoista.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen
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Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Vastaukset-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Chatter Answers
-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vyöhykkeiden luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ideat-, vastaukset- ja Chatter Answers -sovellukset jakavat vyöhykkeet, joten voit tarkastella ja luoda
vyöhykkeitä kaikista näistä sijainneista. Vastauksilla voi olla näkyvissä kerrallaan vain yksi vyöhyke.
Tuetut Edition-versiot sallivat 50 vyöhykettä per organisaatio

Uuden vyöhykkeen luominen ja olemassa olevan vyöhykkeen tietojen muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vyöhykkeet  ja valitse Vastaukset-,
Ideat-vyöhykkeet- tai Chatter Answers -vyöhykkeet -osiosta Vyöhykkeet.

2. Napsauta Muokkaa muutettavan vyöhykkeen vierestä tai Uusi luodaksesi uuden vyöhykkeen.

3. Kirjoita vyöhykkeellesi yksilöllinen nimi, joka kuvaa vyöhykkeen käyttötarkoituksen selkeästi.

4. Voit halutessasi kirjoittaa kuvauksen tavallisena tekstinä. HTML-kieltä ja muita merkintäkieliä ei
tueta.

5. Valitse Aktiivinen-valintaruutu näyttääksesi vyöhykkeen yhteisöllesi.

Et voi poistaa yhteisöjä, joten jos haluat piilottaa vyöhykkeen, varmista, että Aktiivinen  ei
ole valittuna. Kaikki aktiiviset vyöhykkeet ovat automaattisesti käytettävissä Ideat-välilehdessä,
mutta voit kohdistaa vain yhden aktiivisen vyöhykkeen vastauksiin.

6. Valitse Käyttäjänimen muoto  määrittääksesi, miten käyttäjänimet näytetään
vyöhykkeeseen lähetetyissä kysymyksissä ja vastauksissa. Chatter Answers käyttää Käyttäjänimen
muoto -asetusta vain kysymyksissä ja vastauksissa. Ideat käyttävät Lempinimi-asetusta yhteisön
käyttäjänimissä vyöhykkeiden Käyttäjänimen muoto -asetuksen sijaan.

Note: Chatter Vastauksissa käytetään etunimiä Asiakastuen Edustajien Ryhmässä, vaikka
Lempinimi oliei valittu Käyttäjänimen muodoksi tällä alueella.

7. Määritä, missä haluat näyttää tämän vyöhykkeen.

• Yhteisö  sallii sinun valita yhteisön, jossa vyöhykkeesi näytetään. Voit myös valita
Näkyvissä ilman todennusta -vaihtoehdon salliaksesi vieraskäyttäjien tarkastella
vyöhykkeen aktiivisuutta yhteisön kautta kirjautumatta sisään (vain Chatter Answers).

• Vain sisäinen  -vaihtoehto näyttää vyöhykkeen vain sisäisille käyttäjille. Portaalien ja
Salesforce-yhteisöjen jäsenet eivät näe sisäisiä vyöhykkeitä.

• Portaali  sallii sinun valita vaihtoehdon olemassa olevien portaalien luettelosta.

Jos haluat tehdä vyöhykkeestä julkisesti käytettävän, sinun täytyy valita Asiakasportaali, jonka suunnittelet näyttäväsi julkisesti
käyttämällä Force.com-sivustoja. Chatter Answers -ominaisuutta tuetaan Force.com-sivustoilla. Vastaukset-ominaisuutta ei tueta
Force.com-sivustoilla.

Note:  Jos kohdistat vyöhykkeen uudelleen toiseen yhteisöön, vyöhykkeeseen liittyvät kohteet siirretään myös uuteen yhteisöön.
Alkuperäiseen yhteisöön kirjautuneet käyttäjät eivät voi tarkastella uuteen yhteisöön siirrettyjä kohteita, edes sivupalkkisarakkeen
Viimeisimmät kohteet -osiosta. Jos vyöhyke siirretään takaisin alkuperäiseen yhteisöön, kohteita voi taas tarkastella.

8. Määritä vyöhykkeet Chatter Answers -ominaisuudelle noudattamalla näitä ohjeita:

a. Valitse Ota käyttöön Chatter Answers -ominaisuudelle  liittääksesi vyöhykkeen Chatter Answers
-ominaisuuteen.

b. Valitse Ota yksityiset kysymykset käyttöön  salliaksesi asiakkaiden lähettää kysymyksiä yksityisesti asiakastuelle
(eli luoda tapauksia). Jos et valitse tätä asetusta, tukiagentit voivat silti pitää asiakkaaseen yhteyttä yksityisesti.

105

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



c. Napsauta Vyöhykkeen syötteiden Visualforce-isäntäsivu  -kohdasta  ja valitse Visualforce-sivu, jossa
kysymykset, vastaukset ja knowledge-artikkelit näytetään.

Valitsemasi sivun täytyy sisältää komponentti chatteranswers:allfeeds  tai yhdistelmän seuraavia komponentteja:
chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin, chatteranswers:feedfilter,
chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask, chatteranswers:datacategoryfilter,
jotta vyöhyke linkitetään Force.com-sivustoosi oikein. Jos et valitse Visualforce-sivua, sellainen luodaan automaattisesti, kun
tallennat vyöhykkeen. Luotu sivu sisältää vyöhykkeesi tunnuksen, jotta aiheet, kysymykset ja vastaukset liitetään tiettyyn vyöhykkeesi
ja näytetään siinä. Sivun nimi on vyöhykkeen nimi sekä liite "_main", esimerkiksi VyohykkeenNimi_main. Sivu sisältää
lisäksi kielimääritteen, joka vastaa organisaatiosi oletuskieltä.

Voit käyttää totuusarvoattribuuttia NoSignIn  komponentissa chatteranswers:allfeeds,
chatteranswers:aboutme, chatteranswers:feeds  tai chatteranswers:searchask  poistaaksesi
kaikkia kirjautumislinkit vyöhykkeestäsi. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun sinulla on ulkoinen kirjautumispolku ja haluat varmistaa, että
käyttäjäsi noudattavat sitä vakiomuotoisen Chatter Answers -kirjautumisen sijaan. Kun totuusarvo-määrite NoSignIn  on
true, käyttäjät voivat yhä hakea ja tarkastella vyöhykkeen julkista sisältöä. Jos heillä on voimassa oleva istunto, he voivat yhä
lähettää kysymyksiä ja vastauksia sekä äänestää ja merkitä sisältöä.

d. Napsauta Vyöhykkeesi isäntäsivusto  -kohdasta  ja valitse Force.com-sivusto, jonka haluat toimivan vyöhykkeesi
isäntänä.

• Jos liitit vyöhykkeen portaaliin, voit syöttää Force.com-sivuston toimialueen.

• Jos liitit vyöhykkeen Salesforce-yhteisöön, joka ei vaadi käyttäjien todennusta vyöhykkeen toimintojen tarkastelemiseen,
määritämme Force.com-sivuston toimialueen puolestasi.

e. Voit halutessasi mukauttaa portaalin URL-osoitetta, joka sisällytetään vyöhykkeestä lähetettyihin sähköposti-ilmoituksiin, käyttämällä
Sähköposti-ilmoitusten URL  -kenttää.

Sähköposti-ilmoitusten URL luodaan automaattisesti vyöhykkeen näkyvyysasetuksia varten, mutta sitä voi muokata tiettyihin
tarpeisiin tai käyttötarkoituksiin. Jos olet mukauttanut kirjautumissivua, syötä sen URL-osoite. Jos esimerkiksi olet luonut
kirjautumissivun, josta käyttäjät voivat käyttää useita vyöhykkeitä, voit mukauttaa Sähköposti-ilmoitusten URL
-osoitteen ohjaamaan käyttäjät kyseiselle sivulle sähköposti-ilmoituksista.

Note:  Jos sinulla on jo URL-osoite sisäisen vyöhykkeen sähköposti-ilmoituksille ja määrität myöhemmin mukautetun
toimialueen Oma toimialue -ominaisuudella, sinun täytyy ensin päivittää sähköposti-ilmoituksen URL manuaalisesti. Päivitä
URL tyhjentämällä ensin olemassa oleva URL, jotta kenttä on tyhjä. Tallenna sivu, jolloin järjestelmä täyttää kentän uuden
oman toimialueen URL-osoitteella.

f. Valitse Asiakastuen agenttiryhmä  -kentässä julkinen käyttäjäryhmä, joka toimii vyöhykkeen tukiagentteina. Näiden
käyttäjien käyttäjänimien vieressä näytetään kuulokkeiden kuvake vyöhykkeessä.

g. Voit myös napsauttaa Ylätunniste- tai Alatunniste-kohdista  ja valita teksti- tai HTML-tiedoston, joka muokkaa
vyöhykkeestä lähetettyjen sähköposti-ilmoitusten ylä- tai alatunnisteet organisaatiosi brändin mukaisiksi.

Voit valita vain tiedoston, joka on ladattu julkisesti käytettävään kansioon Asiakirjat-välilehteen ja jolla on merkintä Ulkoisesti
käytettävissä kuva. Kenttiin lisättävien tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

h. Valitse vyöhykkeelle näytettävät tietoluokat esimääritettyjen tietoluokkien luettelosta.

9. Määritä Ideat-yhteisö vyöhykkeelle käyttämällä Asiantuntijaryhmä-kenttää valitaksesi julkisen ryhmän asiantuntijoita, jotka
valvovat Ideat-vyöhykettä.
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10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

Yhteisöjen asiantuntijoiden nimeäminen

Vastaukset-yhteisöt

Vastausten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastausten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastausten määrittäminen:

1. Ota vastaukset käyttöön ja määritä oletusarvoinen vyöhyke.

2. Luo luokkaryhmä vastauksille ja lisää tietoluokat luokkaryhmään.

Note: Vaikka voit luoda enintään viisi luokkien hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan
ensimmäistä luokkaryhmien tasoa tuetaan vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla
olevat aliluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi kohdistaa näitä aliluokkia
kysymyksiin.

3. Tietoluokkien kohdistaminen vastaukset-yhteisöllesi.

4. Tarkasta luokkaryhmän näkyvyysasetukset päättääksesi, miten haluat rajoittaa luokkien ja
luokiteltujen kysymysten käyttöoikeuksia vastaukset-yhteisössä.

5. Käyttämällä rooleja, käyttöoikeusjoukkoja tai profiileja:

a. Mukauta tietoluokkaryhmän näkyvyyttä.

b. (Vapaavalintainen) Määritä luokkaryhmän oletusnäkyvyys käyttäjille, joilla ei ole näkyvyyttä roolien, käyttöoikeusjoukkojen tai
profiilien kautta.

6. (Vapaavalintainen) Jos haluat sallia tapauksia työstävien yhteisön jäsenten ylentää vastaamaton tai ongelmallinen kysymys uudeksi
tapaukseksi:

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon. Muokkaa sitten tapausten sivuasettelut sisältämään
Kysymys-kenttä.

b. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon. Varmista, että Kysymys-kentän kenttätason suojaus tekee kentästä
näkyvän tarvittaville profiileille.

Vain tapauksen luontioikeuden omaavat yhteisön jäsenet näkevät kysymyksissä Ylennä tapaukseksi -vaihtoehdon.

107

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


7. (Vapaavalintainen) Jos organisaatiosi käyttää Salesforce Knowledge -sovellusta, käyttäjät voivat muuntaa hyödyllisimmät vastaukset
artikkeleiksi tietämyskantaan. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset  ja
Knowledge-asetukset ja varmista, että Salli käyttäjien luoda artikkeli vastauksesta  -vaihtoehto on
valittuna.

8. (Valinnainen) Luo vahvistussäännöt kysymyksille ja vastauksille estääksesi loukkaavan kielen postittaminen vastaukset-yhteisöön.

Jos haluat luoda vahvistussääntöjä, siirry Chatter Answers -kysymysten ja Chatter Answers -vastausten objektin hallinta-asetusten
Vahvistussäännöt-osioon.

9. (Valinnainen) Luo työnkulkusääntöjä kysymyksille. Saatat esimerkiksi haluta luoda työnkulkusäännön, joka lähettää yhteisön
pääkäyttäjälle sähköpostin aina, kun kysymyksessä on yli 10 vastausta, joista yksikään ei ole paras vastaus. Kysymykset eivät tue
hyväksyntäprosesseja tai työnkulkutehtäviä.

10. (Valinnainen) Luo raportteja vastaukset-yhteisöllesi.

11. (Valinnainen) Ota vastaukset käyttöön Asiakasportaalissasi tai kumppaniportaalissasi.

Vihje: Mitään kysymyksille tai vastauksille luomiasi mukautettuja kenttiä ei voida näyttää Salesforce-käyttöliittymässä. Voit kuitenkin
lisätä mukautettuja kenttiä kysymyksille tai vastauksille API-integrointia varten. Lisää esimerkiksi mukautettu tekstikenttä kysymyksille
ja käytä API:a täyttääksesi kyseisen tekstikentän kysymyksen lähetysmaan nimellä.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Vastausten määrittäminen

Vastausten käyttöönotto ja oletusarvoisen vyöhykkeen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastausten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus
auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Vastaukset-ominaisuuden ottaminen käyttöön:

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

2. Valitse Muokkaa.

3. Ota vastaukset käyttöön merkitsemällä Ota vastaukset käyttöön  -valintaruutu.

Vastausten käyttöönotto lisää Vastaukset-välilehden Yhteisö-sovellukseen ja luo vyöhykkeen
nimeltään Sisäinen vyöhyke.

4. Valitse oletusarvoinen vyöhyke Vastaukset-välilehdelle. Vain yksi vastaukset-vyöhyke voi olla näkyvissä kerrallaan. Voit käyttää
oletuksena sisäistä vyöhykettä tai luoda uuden vyöhykkeen ja käyttää sitä oletuksena.
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5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Tietoluokkien kohdistaminen vastauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastausten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastaukset-vyöhykkeen luokkaryhmässä on vähintään yksi luokka, joka auttaa järjestämään kysymykset
niin, että niitä on helppo selailla. Jos luokkaryhmä sisältää hierarkian, vain ensimmäisen tason luokat
näkyvät vastaukset-välilehdessä. Jos yhtiösi on esimerkiksi tietokonevalmistaja, voit luoda
Tuotteet-vyöhykkeellesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, jolla on neljä luokkaa: Tehokkaat kannettavat,
Kannettavat, Pelikoneet ja yrityskoneet. Vyöhykkeen jäsenet voivat valita yhden luokista
kohdistettavaksi kysymykseen.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka luokat näkyvät luokkaryhmässä Vastaukset-välilehdellä.

Luokat Vastaukset-välilehdellä

1. Vastauksiin kohdistettu vyöhyke.
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2. Kun kohdistat luokkaryhmän vastauksiin, ryhmän tietoluokat näytetään vyöhykkeen nimen alla Vastaukset-välilehdessä. Vyöhykkeen
jäsenet voivat kohdistaa näitä luokkia kysymyksiinsä ja selata niitä nähdäkseen niihin liittyviä kysymyksiä. Luokkaryhmän nimi ei näy
vastaukset-yhteisön sisällä.

Luokkaryhmän nimeä ei näytetä vastaukset-yhteisössä, mutta kaikki ryhmän luokat näytetään vyöhykkeen nimen alla
Vastaukset-välilehdessä.

Luokkaryhmän kohdistaminen vastauksiin:

1. Luo luokkaryhmä vastauksille ja lisää tietoluokkia luokkaryhmään.

On suositeltavaa nimetä luokkaryhmät samalla nimellä kuin vastaukset-yhteisö, niin että pääkäyttäjät ymmärtävät, missä luokkaryhmää
käytetään.

Note: Vaikka voit luoda jopa viisi kategorioiden hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan ensimmäistä luokkaryhmien tasoa
tuetaan vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla olevat aliluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi kohdistaa
näitä aliluokkia kysymyksiin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja valitse Vastaukset-valikosta Tietoluokan
kohdistukset. Luokkaryhmän kohdistussivu näkyy vasta sen jälkeen, kun otat vastaukset käyttöön.

3. Valitse Muokkaa.

4. Valitse luokkaryhmä, jonka haluat kohdistaa vastaukset-vyöhykkeellesi.

Note:  Jos muutat vastausten luokkaryhmää myöhemmin, kaikki kysymykseesi liittyvät luokat poistetaan. Vastaukset-yhteisösi
kysymyksilläsi ei ole luokkia, kunnes yhteisön jäsenet kohdistavat niihin uusia luokkia.

5. Napsauta Tallenna.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis.

KATSO MYÖS:

Tietoluokat Salesforce.com:issa
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Ideat-yhteisöt

Edistä ideoiden luomista ja jakamista Salesforce-yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen
Salesforce-yhteisöille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää Ideat-käyttäjiäsi Salesforce-yhteisöihin hyödyntääksesi uusia tapoja tehdä yhteistyötä.

Rohkaise käyttäjiä osallistumaan ideoiden työstämiseen yhdessä sallimalla asiakkaidesi lähettää
viestejä ja kommentteja ideoihin suoraan Salesforce-yhteisöjen aloitussivultaan. Ideoiden lisääminen
Salesforce-yhteisöihin sallii käyttäjiesi hyötyä eloisasta ja luovasta yhteistyöstä yhteisön jäsenien
kesken. Yhteisöt ovat työntekijöille, asiakkaille ja kumppaneille tarkoitettuja, mukautettavia julkisia
tai yksityisiä työtiloja, joissa he voivat työstää parhaita käytäntöjä ja liiketoimintaprosesseja yhdessä.
Kun otat ideat käyttöön Salesforce-yhteisöissä, sallit yhteisöjesi jäsenien luoda ideoita ja
ideaehdotuksia ja keskustella niistä. Voit luoda julkisia yhteisöjä, joiden avulla asiakkaat ja kumppanit
voivat vaihtaa ideoitaan, sekä yksityisiä sisäisiä yhteisöjä, jotka on tarkoitettu vain työntekijöillesi.

Ideayhteisöjen moderointi ja hallinta voidaan kohdistaa sisäisen yhteisön jäsenille, riippuen heidän
käyttöoikeuksistaan. Sisäiset käyttäjät voivat moderoida sekä sisäisiä että ulkoisia yhteisöjä, koska
heillä on sekä sisäisten yhteisöjen että julkisten yhteisöjen käyttöoikeudet.

Jos haluat järjestää yhteisösi pienemmiksi ryhmiksi, voit luoda yhteisön sisäisiä vyöhykkeitä, jotka
liittyvät tiettyihin aiheisiin, tuoteryhmityksiin tai asiakastyyppeihin. Ideat-, vastaukset- ja Chatter
Answers -sovellukset jakavat vyöhykkeet, joten voit tarkastella ja luoda vyöhykkeitä kaikista näistä
sijainneista. Jos olet esimerkiksi tietokonevalmistaja, voit luoda yhteisön nimeltään Kannettavat
tietokoneet ja toisen nimeltään Pöytätietokoneet Voit luoda molempiin yhteisöihin vyöhykkeitä,
jotka liittyvät eri tuotealueisiin.

Yhteisön jäsenet näkevät eri vyöhykkeet käyttäjäprofiiliensa perusteella:

• Yhteisöjen käyttäjät näkevät vyöhykkeet yhteisöstä, johon he ovat kirjautuneet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on ideoiden tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut vyöhykkeet.
Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on Chatter Answers -tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut
vyöhykkeet Kysymys ja vastaus -välilehdessä. Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät näkevät portaaliin liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät, joilla on sekä portaalin että yhteisön käyttöoikeus, näkevät vyöhykkeet portaalista tai yhteisöstä, johon he ovat
kirjautuneet.

• Portaalia tai yhteisöä API:n kautta käyttävät käyttäjät voivat käyttää kaikkia vyöhykkeitä, joihin heillä on käyttöoikeus kaikissa
asiayhteyksissä.

• Sisäisten käyttäjien sisäisessä sovelluksessa suorittamat globaalit haut palauttavat tuloksia kaikista organisaatiossa käytettävissä
olevista ideoista. Salesforce-yhteisöjen muiden käyttäjien suorittamat haut palauttavat tuloksia yhteisössä käytettävissä olevista
ideoista.
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Ideoiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-yhteisöjen hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ideat on yhteisö, jossa käyttäjät voivat lähettää, äänestää ja kommentoida ideoita. Se on verkossa
toimiva aloitelaatikko, joka sisältää keskusteluja ja suosituimmuusluokituksia eri aiheista. Jos haluat
järjestää yhteisösi pienemmiksi ryhmiksi, voit luoda yhteisön sisäisiä vyöhykkeitä, jotka liittyvät
tiettyihin aiheisiin, tuoteryhmityksiin tai asiakastyyppeihin.

Voit näyttää Ideat-yhteisön sisäisille Salesforce-käyttäjille tai Salesforce.com-yhteisön, Asiakasportaalin
tai kumppaniportaalin käyttäjille tai julkisille käyttäjille (vaatii Force.com-sivuston määrittämisen).
Voit hallita ideoita myös konsolista.

Professional Edition -organisaatioilla voi olla vain yksi, sisäinen vyöhyke. Muissa versioissa voi olla
enintään 50 vyöhykettä ideoille, vastauksille ja Chatter Answers -ominaisuudelle.

Pääkäyttäjänä voit

• määrittää, otetaanko ideat käyttöön organisaatiossasi ja mukauttaa ideoiden puoliintumisaikaa.
Lisätietoja on kohdassa Ideat-asetusten mukauttaminen.

• luoda vyöhykkeitä organisoidaksesi ideoita. Lisätietoja on kohdassa Vyöhykkeiden luominen ja
muokkaaminen.

• luoda ideaehdotuksia, joiden avulla voit kutsua yhteisöjen jäseniä lähettämään tiettyihin aiheisiin
liittyviä ideoita, jotta jäsenet voivat ratkaista ongelmia ja ehdottaa uudistuksia yhtiöllesi.

• määrittää valintaluetteloiden arvot Luokat- ja Tila-kenttiin. Lisätietoja on kohdassa
Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille.

• määrittää mukautettujen kenttien asettelun. Lisätietoja on kohdassa Sivuasetteluiden määrittäminen ideoille.

• tehdä idearaportteja käyttäjien käyttöön

• mukauttaa ideoiden hakuasetteluita.

• yhdistää ideoita vähentääksesi ideoiden kaksoiskappaleiden määrää.

• määrittää idean tilan.

• poistaa äänen API:n avulla, jolloin kyseisen äänen koko historia poistuu.

Äänen poistamisella on seuraavat vaikutukset:

– Poistaa 10 pistettä idean kokonaispistemäärästä.

– Poistaa käyttäjän nimen Viimeisimmät 100 ääntä -osiosta idean lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa
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Ideat-asetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaationlaajuisten Ideat-asetusten hallinta:

1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse
Ideat-asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Käytä Ota käyttöön Ideat  -valintaruutua ottaaksesi Ideat käyttöön tai pois käytöstä
organisaatiossasi.

Ideoiden poistaminen käytöstä poistaa Ideat-välilehden ja estää käyttäjiä käyttämästä aktiivisia
vyöhykkeitä, mutta nämä vyöhykkeet näytetään uudelleen Ideat-välilehdessä, kun otat ideat
seuraavan kerran käyttöön.

4. Valitse vaihtoehtoisesti Ota tekstin muotoilu, kuvat ja linkit käyttöön,
kun haluat ottaa käyttöön Ideat-sovelluksen HTML-editorin. Sen avulla käyttäjät voivat editoida
ja luoda kuvaviittauksia WYSIWYG-näytössä lähettäessään ideoita tai niitä koskevia huomautuksia.

Varoitus: Kun olet ottanut Ideat-sovelluksen HTML-editorin käyttöön, et voi poistaa sitä
käytöstä. Jos Ota tekstin muotoilu, kuvat ja linkit käyttöön
-valintaruutu ei ole näkyvissä, Ideat-sovelluksen HTML-editori on organisaatiossasi käytössä
oletusarvoisesti.

5. Jos organisaatiossasi ei ole jo käytössä Luokat-monivalintakenttä, napsauta Ota käyttöön -painiketta, joka sijaitsee Luokat-viestien
alapuolella sivun yläosassa. Tämä painike ei näy, mikäli organisaatiollasi on jo Luokat-kenttä käytössä.

Jos Luokat-kenttä on jo käytössä, Ota luokat käyttöön-valintaruutu on merkittynä. Kun olet ottanut kentän käyttöön,
et voi poistaa sitä käytöstä.

6. Valitse Ota maine käyttöön  antaaksesi käyttäjien ansaita pisteitä ja arvosanoja kussakin vyöhykkeessä tekemiensä toimintojen
perusteella.

7. Valitse Ideat-käyttäjäprofiili-tyyppi kaikille vyöhykkeiden käyttäjille.

KuvausKäyttäjäprofiilin tyyppi

Käyttäjän Chatter-profiili on oletusarvoinen käyttäjäprofiilin tyyppi.
Jos valitset tämän vaihtoehdon ja käyttäjällä ei ole
Chatter-profiilia, hänelle käytetään Ideat-vyöhykkeen profiilia.

Chatter-profiili

Profiili, jonka käyttäjä määrittää Ideat-vyöhykkeelle. Tätä
profiilityyppiä käytetään portaalien Ideat-vyöhykkeissä.

Ideat-vyöhykkeen profiili

Voit määrittää Visualforce-sivun vyöhykkeen kaikkien
Ideat-käyttäjien mukautetulle profiilille. Jos valitset tämän

Mukautettu profiili Visualforce-sivulla

profiilityypin, sinun täytyy määrittää Visualforce-sivu
Mukautetun profiilin sivu  -kenttään.

8. Kirjoita Ideoiden puoliintumisaika (päivinä)  -kenttään päivien määrän asetus.

Puoliintumisaika-asetus määrittää, kuinka nopeasti vanhat ideat häviävät Kuumat ideat -sivun luettelosta ja tekevät tilaa uudempia
ääniä saaneille ideoille. Lyhyt puoliintumisaika siirtää vanhempia ideoita luettelossa alaspäin nopeammin kuin pitkä puoliintumisaika.
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Note:  Tämä kenttä ei tule näkyviin, jos Ideat-ominaisuus ei ole käytössä. Voit muokata Ideoiden puoliintumisaika
(päivinä)  -kenttää, tallentaa muutokset ideoiden käyttöönottamisen jälkeen ja napsauttaa sitten Muokkaa Ideoiden
asetukset -sivulla.

9. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ideoiden hallinta

Innovaation edistäminen idean maineen avulla

Innovaation edistäminen idean maineen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Palkitse Ideat-yhteisösi vaikutusvaltaisimpia ja kekseliäimpiä jäseniä antamalla tunnustusta heidän
osallistumisestaan yhteisön yhteistyöhön. Kun otat käyttöön ideoiden maineet ja valitset tasojen
nimet ja kynnysarvot, käyttäjäsi voivat ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka palkitsevat ja rohkaisevat
jatkuvaan ja hyödylliseen työhön yhteisön sisällä. Kun yhteisöjen jäsenet osallistuvat yhteistyöhön
useammin, he parantavat ideoiden kokonaislaatua, jolloin kaikki hyötyvät eloisista ja luovista
asiakassuhteista.

Käyttäjiä palkitaan useista toiminnoista, mukaan lukien:

• Idean luominen

• Kommentin vastaanottaminen ideaan

• Nostavan äänen vastaanottaminen idealle tai kommentille

• Jonkun muun idean kommentointi

Mainepisteet lasketaan erikseen kullekin vyöhykkeelle ja koko organisaation kumulatiiviselle toiminnalle. Eri vyöhykkeisiin osallistuvilla
käyttäjillä on eri mainetasot kussakin vyöhykkeessä, perustuen heidän kyseisessä vyöhykkeessä tekemiinsä toimintoihin. Kun käyttäjät
ovat kirjautuneet sisäiseen sovellukseen, heidän mainetasonsa perustuu kaikissa yhteisöissä suorittamiinsa toimintoihin.

Ideat sisältää seuraavat esimääritetyt mainetasot, jotka koskevat kaikkia vyöhykkeitä ja sisäistä sovellusta. Voit lisätä ja muokata mainetasoja
ja kunkin tason pisteitä yhteisösi osallistumistason mukaisesti API:n avulla.

Pistettä per tasoNimi

0 – 99Tarkkailija

100 – 399Lisääjä

400 – 1499Vaikuttaja

Yli 1 500Thought Leader

Mainetasot ovat käytettävissä kaikkialla API:ssa ja niitä voidaan käyttää mukautetuissa Ideat-käyttöönotoissa. Jos haluat lisätä tai muokata
vyöhykkeesi mainetasojen nimiä, pistevaatimuksia tai muita ominaisuuksia, käytä IdeaReputation- ja IdeaReputationLevel-objekteja
API:ssa. Voit luoda jopa 25 erilaista mainetasoa kullekin vyöhykkeelle.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen
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Yhteisöjen asiantuntijoiden nimeäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Nimeä parhaita käyttäjiäsi yhteisöjensä asiantuntijoiksi.

Yhteisön asiantuntija on yhteisön jäsen, joka edustaa organisaatiotasi luotettavalla ja arvovaltaisella
tavalla. Kun yhteisön asiantuntijat lähettävät kommentteja tai ideoita, heidän nimensä vieressä
näytetään ainutlaatuinen kuvake ( ). Salesforce-pääkäyttäjä voi määrittää tarpeellisen määrän
yhteisön asiantuntijoita.

Jos haluat yhteisösi sisältävän asiantuntijoita, määritä vyöhykkeet ja luo julkinen ryhmä, joka sisältää
asiantuntijakäyttäjät. Nimeä tämä julkinen ryhmä yhteisösi asiantuntijoiksi määritysvaiheessa.

Ennen kuin valitset julkisen ryhmän yhteisön asiantuntijoiksi, ota huomioon seuraavat asiat:

• Yhteisön asiantuntija voi olla organisaatiosi työntekijä, joka on vastuussa virallisten vastauksen
tarjoamisesta yhteisölle. Yhteisön asiantuntija voi olla myös organisaatiosi ulkopuolinen henkilö,
joka toimii aktiivisesti yhteisössä ja tuntee sen aihealueen.

• Yhteisön asiantuntijan erottaa muista yhteisön jäsenistä ainoastaan asiantuntijan nimen vieressä näkyvä yksilöivä kuvake. Yhteisön
asiantuntijoilla ei ole muita oikeuksia kuin ne, jotka on määritetty heidän käyttäjäprofiileissaan ja käyttöoikeussarjoissaan.

• Yhteisön asiantuntijan on kuuluttava julkiseen ryhmään, joka on määritetty Asiantuntijaryhmä-alasvetoluettelossa. Sinun
täytyy ehkä luoda julkinen ryhmä jokaiselle yhteisölle, jos niiden asiantuntijat ovat eri henkilöitä.

• Mikäli yhteisö on näkyvissä Asiakasportaalissa tai kumppaniportaalissa, voit käyttää CSS-tyylisivua (Cascading Style Sheet) yhteisön
asiantuntijaan liitetyn kuvakkeen muuttamiseen. Kun luot portaalia, määritä CSS-tyylisivu portaalisi ylätunnisteessa  ja viittaa
yhteisön asiantuntijan uuteen taustakuvaan käyttämällä expertUserBadge-luokkaa. Suosittelemme, että kuvake on enintään
16x16 pikselin kokoinen.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Sivuasetteluiden määrittäminen ideoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautetun Ideat-kentän
asettelun määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun luot Ideat-palvelulle mukautetun kentän, voit lisätä sen Lähetä idea- ja Idean lisätiedot -sivujen
Lisätiedot-osioon.

Voit määrittää järjestyksen, jossa mukautetut kentät näytetään Lisätiedot-osiossa sekä poistaa
mukautetun kentän näiltä sivuilta poistamatta kenttää kuitenkaan pysyvästi järjestelmästä. Vaikka
voitkin siirtää vakiokenttiä sivuasetteluun, ne näytetään jo oletusarvoisesti sivun ylälaidassa olevassa
Idean lisätiedot -osiossa eikä niiden järjestystä voi muuttaa. Voit kuitenkin vetää Tila-kentän
Lisätiedot-osioon näyttääksesi idean tilan sivuasettelussa.

Note:  Lisätiedot-osion otsikkoa tai asettelua ei voi mukauttaa.

1. Siirry ideoiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse mukautettu kenttä oikeanpuoleisesta laatikosta ja vedä se Lisätiedot-osioon. Mukautetut
kentät näytetään järjestyksessä, jossa ne asetetaan Lisätiedot-osioon.

4. Jos haluat näyttää idean tilan vyöhykkeen jäsenille, valitse Tila-kenttä ja vedä se
Lisätiedot-osioon.

5. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä ideoihin tiedostoja, valitse Liitteet-kenttä ja vedä se
Lisätiedot-osioon. Varmista, että olet määrittänyt kenttätason suojauksen käyttäjillesi.
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6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

Apex-käynnistimien lisääminen ideoiden kommentteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Ideat-yhteisöjen hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisäämällä Apex-käynnistimiä ideoiden kommentteihin voit suorittaa käyttäjien ideoihin lähettämiin
kommentteihin liittyviä toimintoja.

Käynnistin on Apex-koodi, joka käynnistyy tietueen käyttösyklin tiettynä hetkenä. Voit lisätä
Apex-käynnistimiä ideoiden kommentteihin hallitaksesi yhteisösi ideoita paremmin.

Käytä kommenteissa käynnistimiä suorittaaksesi toimintoja, kuten:

• Lähetä moderaattorille tai toiselle käyttäjälle sähköposti-ilmoitus, kun ideaa kommentoidaan.

• Lähetä käyttäjälle sähköposti-ilmoitus, joka sisältää hänen kommenttinsa sisällön.

• Ilmoita moderaattorille, kun ideaa on kommentoitu tietty määrä kertoja.

• Estä tiettyjä sanoja sisältävien kommenttien lisääminen.

Siirtyminen Yhteisö-sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi otti Ideat-palvelun käyttöön ennen Winter '10 -julkaisua, suosittelemme, että
siirryt uuteen Yhteisö-sovellukseen. Yhteisösovellus:

• korvaa Ideat-sovelluksen Force.com-sovellusvalikossa.

• sisältää Ideat- ja Vastaukset-välilehdet.

Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus
auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Varoitus:  Kun olet siirtynyt Yhteisö-sovellukseen, et voi palata vanhaan Ideat-sovellukseen.
Ideat-välilehti ja siinä olemassa olevat tiedot ovat yhä käytettävissä uudessa
Yhteisö-sovelluksessa.

Siirtyminen Yhteisö-sovellukseen:

1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse
Ideat-asetukset.

Yhteisö-viesti ilmestyy Ideoiden asetukset -sivun ylälaitaan. Jos Yhteisö-viesti ei ilmesty,
Yhteisö-sovellus on jo käytössä organisaatiossasi.

116

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



2. Valitse Ota käyttöön Yhteisö-viestin alta. Salesforce tarkistaa, ettei organisaatiossasi ole mukautettuja objekteja nimeltään Community.
Jos tällainen objekti on olemassa, sinun täytyy poistaa tai nimetä se uudelleen ennen Yhteisö-sovelluksen käyttöönottoa.

3. Napsauta Ota käyttöön, kun Salesforce vahvistaa, että siirtyminen Yhteisö-sovellukseen onnistuu.

Ideat-palvelun vakiokenttien ja mukautettujen kenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusValintaluetteloiden arvojen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKentän vahvistussääntöjen määrittäminen
tai muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusIdeat-palvelun mukautettujen kenttien
luominen:

Sovelluksen mukautusoikeusLiitteiden ottaminen käyttöön ideoille:

Pääkäyttäjät voivat mukauttaa Ideat-palvelun vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä vastaamaan organisaation tarpeita:

• Valintaluettelon arvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

• Kenttätason suojaus asetetaan napsauttamalla vakiokentän tai mukautetun kentän nimeä.

• Vahvistussäännöt asetetaan napsauttamalla mukautetun kentän nimeä.

• Luo mukautettu kenttä Ideat-yhteisölle. Mukautetut kentät näkyvät idean lähetys- ja lisätietosivujen Lisätiedot-osiossa.

• Lisää Liite-kenttä asetteluun ja määritä kenttätason suojaus. Käyttäjät voivat liittää kaikkia tuettuja tiedostotyyppejä, mukaan
lukien Microsoft® PowerPoint® -esitelmät, Excel®-taulukot, Adobe® PDF -tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot.
Liitetiedoston enimmäiskoko määräytyy organisaatiosi mukaan.

Note:  Voit käyttää Apex-metodia URL.getFileFieldURL ideoiden mukautetuissa toteutuksissa hakeaksesi liitetiedostojen
lataus-URL:n.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen
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Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vyöhykkeen
valintaluetteloarvojen
lisääminen tai poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt valintaluetteloarvot Luokat- ja Tila-kentille, voit lisätä ja poistaa
valintaluetteloarvoja kyseisistä kentistä vyöhykekohtaisesti sekä määrittää oletusarvon. Näin voit
mukauttaa Luokat- ja Tila-kenttiä eri vyöhykkeiden tarkoituksen perusteella. Lisätietoja on
kohdassa Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille sivulla 118.

Tietyn vyöhykkeen valintaluetteloarvojen lisääminen tai poistaminen:

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

2. Napsauta vyöhykkeen nimeä.

3. Napsauta Muokattavissa olevat ideoiden valintaluettelot  -osiosta
Muokkaa Luokat- tai Tila-kentän vierestä.

4. Voit poistaa valintaluettelon arvon valitsemalla poistettavan arvon Valitut arvot -luettelosta ja
valitsemalla sitten Poista.

5. Voit lisätä valintaluetteloarvon vyöhykkeeseen valitsemalla arvon Käytettävissä olevat arvot
-luettelosta ja napsauttamalla Lisää.

6. Voit määrittää kenttään oletusarvon käyttämällä avattavaa Oletus-luetteloa.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluettelon arvojen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yleiskatsaus

Vyöhykkeen jäsenet voivat määrittää idealle luokkia ja tarkastella idean tilaa, jos Ideat-pääkäyttäjä
on määrittänyt Luokat- ja Tila-kentille valintaluetteloarvot. Nämä kentät ovat käytettävissä
vain ideat-yhteisössä, eikä vastaukset-yhteisössä.

Luokat ovat pääkäyttäjän määrittämiä arvoja, joiden avulla ideat järjestetään loogisiksi alaryhmiksi
vyöhykkeen sisällä. Ideat-välilehden avattavassa Näytä luokka -luettelossa käyttäjät voivat suodattaa
ideoita luokittain, ja Lähetä idea -sivun Luokat-valintaluettelon avulla käyttäjät voivat lisätä
ideoihinsa luokkia.

Idean tila auttaa vyöhykkeen jäseniä seuraamaan idean edistymistä. Pääkäyttäjä voi antaa idealle
arvoksi esimerkiksi “Tarkistettavana”, “Tarkistettu”, “Tulossa” tai “Nyt käytettävissä”. Idean tila näkyy
idean otsikon vieressä kaikille vyöhykkeen jäsenille.

Note:  Mikäli Luokka-kenttä on näkyvissä (Luokat-kentän sijasta), vyöhykkeesi jäsenet
voivat kohdistaa idealle vain yhden luokan. Jos haluat sallia heidän kohdistaa ideaan useita
luokkia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset, valitse
Ideat-asetukset ja ota Luokat  käyttöön.

Valintaluetteloiden arvojen määrittäminen

Valintaluetteloiden arvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-vakiokenttiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat  ja valitse Ideat.
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2. Valitse Muokkaa Luokat- tai Tila-vakiokentän vierestä.

3. Valitse valintaluettelon muokkaussivulla Uusi, kun haluat lisätä uusia valintaluettelon arvoja vakiokenttään. Voit myös muokata,
poistaa, järjestellä ja korvata valintaluettelon arvoja.

Note:  Kun olet lisännyt valintaluettelon arvoja Luokat- tai Tila-kenttään, kentässä on aina oltava ainakin yksi valintaluettelon
arvo. Voit siis poistaa valintaluettelon arvoja, kunnes kentässä jäljellä on yksi arvo.

4. Lisää tekstialueelle yksi tai useampi valintaluettelon arvo (yksi riviä kohden).

5. Valitse vyöhykkeet, joihin haluat lisätä uudet valintaluetteloarvot.

6. Tallenna muutoksesi.

7. Lisätietoja oletusarvon määrittämisestä Luokat- tai Tila-kentälle on kohdassa Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen
vyöhykkeelle.

Note:  Älä käytä Muokkaa-linkkiä Kentät-sivulla Luokat- tai Tila-kentän oletusarvon määrittämiseen. Voit määrittää
oletusarvon ainoastaan vyöhykkeen lisätietosivulla.

8. Jos haluat näyttää idean tilan vyöhykkeen jäsenille, valitse Tila-kenttä ja vedä se Lisätiedot-osioon.  Löydät tämän kentän kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat  ja valitsemalla Kentät.

Kun valintaruutu on valittu, voit määrittää tilan mille tahansa idealle, kun lähetät uuden idean tai muokkaat aiemmin lähetettyä ideaa.

KATSO MYÖS:

Ideoiden hallinta

Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

Luokat-kentän käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaatiot, jotka käyttävät Luokka-kenttää, voivat siirtyä käyttämään monivalinnan
mahdollistavaa Luokat-kenttää, jota käyttämällä vyöhykkeen jäsenet voivat määrittää idealle
enemmän kuin yhden luokan. Luokka-kenttä mahdollistaa vain yhden luokan määrittämisen
idealle.

Varoitus:  Kun olet ottanut Luokat-kentän käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä. Lisäksi
Luokat-kentän käyttöönotto poistaa automaattisesti käytöstä entisen Luokka-kentän
Salesforcessa ja API:ssa.

Kun otat Luokat-kentän käyttöön, Salesforce tekee automaattisesti seuraavat toimenpiteet:

• Tarkistaa organisaatiosi työnkulkusäännöt, käynnistimet, vahvistussäännöt, mukautetut kentät
ja Apex-koodin sekä muodostaa luettelon kaikista alueista, jotka viittaavat Luokka-kenttään.
Salesforce sallii Luokat-kentän käyttöönoton vasta, kun kyseiset viitteet on korjattu tai poistettu
manuaalisesti.

• Siirtää automaattisesti valintaluettelon arvot ja haun asettelut entisestä Luokka-kentästä
uuteen Luokat-kenttään.

• Varmistaa, että yksittäiset ideat liitetään oikeaan valintaluettelon arvoon uudessa
Luokat-kentässä.

• Ottaa uuden Luokat-kentän käyttöön Salesforcessa ja API:ssa.

Luokat-kentän ottaminen käyttöön:

1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse Ideat-asetukset.
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2. Valitse Ota käyttöön Luokat-viestin alapuolelta sivun yläreunassa. Tämä painike ei näy, mikäli organisaatiollasi on jo Luokat-kenttä
käytössä.

Salesforce etsii organisaatiosi työnkulkusäännöistä, käynnistimistä, vahvistussäännöistä, mukautetuista kentistä ja Apex-koodista
viittaukset Luokka-kenttään ja muodostaa luettelon alueista, joista kyseinen viittaus on poistettava.

3. Jos Luokka-kenttään tehtyjä viittauksia on poistettava, valitse Peruuta. Kun viittaukset on poistettu, kokeile Luokat-kentän
käyttöönottamista uudestaan.

Note:  Vahvistus- ja työnkulkusäännöissä sääntö on joko poistettava tai sen Luokka-viite on korjattava. Säännön ottaminen
pois käytöstä ei riitä. Jos joudut poistamaan mukautetun kentän, jossa viitataan Luokka-kenttään, muista vielä poistaa se
pysyvästi poistettujen kenttien luettelosta. .

4. Lue ponnahdusikkunan tiedot ja valitse Ota käyttöön. Uuden kentän käyttöönottaminen Salesforcessa voi kestää useita minuutteja.

5. Korjaa kaikki mukautetut raportit, jotka viittaavat entiseen Luokka-kenttään.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen

Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

Ideaehdotusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideaehdotusten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

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

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Ideaehdotukset.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen
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Chatter Answers -yhteisöt

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note: Suosittelemme, että edistyneet Salesforce-pääkäyttäjät ja sovelluskehittäjät määrittävät
Chatter Answers -ominaisuuden ja ylläpitävät sitä, sillä se käsittää useita
Salesforce-ominaisuuksia.

Chatter Answers on itsepalvelutukiyhteisö, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia ja kommentteja muilta käyttäjiltä
tai tukiagenteiltasi. Chatter Answers tuo tapaukset, kysymykset, vastaukset ja Salesforce Knowledge -artikkelit yhteen kokonaisuuteen.
Ennen kuin pääkäyttäjät voivat määrittää Chatter Answers -ominaisuuden, organisaation täytyy olla ottanut tietoluokat käyttöön. Jos
haluat, että Salesforce Knowledge -artikkelit näytetään vyöhykkeissäsi, pääkäyttäjien täytyy ottaa Salesforce Knowledge käyttöön.

Toisin kuin muilla Salesforce-ominaisuuksilla, Chatter Answers -määritykset sijaitsevat useilla alueilla. Salesforcessa ei ole erillistä aluetta,
josta voisit päivittää ja määrittää kaikkia Chatter Answers -ominaisuuden asetuksia. Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
saattaa esimerkiksi vaatia, että päivität asiakasportaalin asetukset kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Asiakasportaalin asetukset  ja valitsemalla Asiakasportaalin asetukset, sekä Force.com Site -asetukset kirjoittamalla
Pikahaku-kenttään Sites  ja valitsemalla Sites.

Chatter Answers -ominaisuuden määrittämiseen sisältyy myös seuraavien kohteiden mukauttaminen tai ylläpito:

• Tapaukset

• Tapausten kohdistussäännöt

• Tapausten tai kysymykset työnkulkusäännöt

• Kysymysten Apex-käynnistimet

• Visualforce-sivut

• Asiakasportaalin käyttäjät

• Organisaationlaajuiset oletusjakoasetukset

• Ominaisuuslisenssit

Kun mukautat Chatter Answers -vyöhykkeen ulkoasua vastaamaan yhtiösi brändiä, luot tai päivität Visualforce-sivuja ja lisäät niitä
vyöhykkeesi isännöimiseen käytettyyn Force.com Site -sivustoon.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note: Alla olevat vaiheet ovat yleisiä ohjeita Chatter Answers -ominaisuuden määrittämiseen.
Chatter Answers integroi useita Salesforce-ominaisuuksia, myös pääkäyttäjien valmiiksi
käyttöönottamia ominaisuuksia, joten jokainen Chatter Answers -toteutus saattaa olla erilainen.
Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja toteutukseesi.

Ennen kuin pääkäyttäjät voivat määrittää Chatter Answers -ominaisuuden, organisaation täytyy olla
ottanut tietoluokat käyttöön. Jos haluat, että Salesforce Knowledge -artikkelit näytetään
vyöhykkeissäsi, pääkäyttäjien täytyy ottaa Salesforce Knowledge käyttöön.

1. Ota Chatter Answers käyttöön.

2. Määritä sähköposti-ilmoitusten asetukset.

3. Ota käyttöön Asiakasportaali (jos sellaista ei ole jo organisaatiollesi).

4. Määritä organisaatiosi AsiakasportaaliChatter Answers -ominaisuutta varten.

5. Määritä raskaan portaalin käyttäjiä itserekisteröitymiseen.

6. Ota käyttöön Force.com-sivusto (jos sellaista ei ole jo organisaatiollesi ja haluat käyttää sivustoa).

7. Määritä organisaatiosi Force.com-sivusto Chatter Answers -ominaisuutta varten.

8. Määritä tapauksia Chatter Answers -ominaisuudelle.

9. Määritä Kysymykset-välilehden näkyvyys.

10. Vaihtoehtoisesti:

• Kohdista tietoluokkia Chatter Answers -ominaisuuteen.

• Määritä Salesforce KnowledgeChatter Answers -ominaisuudelle.

• Lisää Chatter Answers Asiakasportaaleihisi tai Kumppaniportaaleihisi.

11. Määritä yksi tai useampi vyöhyke.

12. Suorita määritysongelmien vianmääritys.

Tärkeää: Kun olet määrittänyt Chatter Answers -ominaisuuden, se ei välttämättä toimi oikein, jos muutat minkään yllä mainitun
ominaisuuden kokoonpanoja. Jos tiettyjä kokoonpano-ongelmia havaitaan, Salesforce lähettää sähköposti-ilmoituksia Sivuston
yhteyshenkilö  -käyttäjälle.

Vihje:

• Voit lisätä mukautettuja kenttiä kysymyksille tai vastauksille API-integrointia varten. Lisää esimerkiksi mukautettu tekstikenttä
kysymyksille ja käytä API:a täyttääksesi kyseisen tekstikentän kysymyksen lähetysmaan nimellä. Mitään kysymyksille tai vastauksille
luomiasi mukautettuja kenttiä ei voida näyttää Salesforce-käyttöliittymässä.

• Voit mukauttaa Chatter Answers -kysymysten ja -vastausten kenttiä, sivuasetteluita, painikkeita ja linkkejä, Apex-käynnistimiä
ja vahvistussääntöjä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Chatter Answers", valitsemalla Chatter Answers
ja valitsemalla haluamasi asetuksen.
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• Voit nimetä Asiakastuki-kohdan uudelleen vyöhykkeidesi käyttöliittymässä. Voit esimerkiksi muuttaa nimen "Asiakastuki"
nimeksi "Acme-tuki". Tee tämä muokkaamalla Kysymys-objektin Asiakastuki-otsikkoa.

• Voit myös muuttaa Chatter Answers -välilehden nimeä portaalissa.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusopas

Chatter Answers -ominaisuuden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota Chatter Answers käyttöön määrittääksesi Chatter Answers -vyöhykkeitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota Chatter Answers käyttöön.

4. Vaihtoehtoisesti, valitse:

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun lisätä Chatter Answers
-ominaisuuden välilehtenä Asiakasportaaliisi

Näytä Chatter Answers
portaaleissa

tai Kumppaniportaaliisi. Jos valitset tämän
vaihtoehdon, sinun täytyy lisätä Chatter
Answers -välilehti kuhunkin portaaliin ja
kohdistaa Chatter Answers -käyttäjälisenssi
portaalikäyttäjille.

Jos haluat vain näyttää Chatter Answers
-ominaisuuden portaaleissasi, sinun ei tarvitse
määrittää Force.com-sivustoa isännöimään
Chatter Answers -ominaisuutta. Sivusto sallii
kuitenkin vieraskäyttäjien käyttämään joitakin
Chatter Answers -tietoja kirjautumatta sisään,
toisin kuin portaalit.

Sallii käyttäjien suodattaa hakutuloksia
artikkelien tai kysymysten mukaan ennen kuin

Optimoi kysymysten kulku

he lähettävät kysymyksen johonkin Chatter
Answers -vyöhykkeistäsi. Lisää myös
kysymyksiin Otsikko- ja
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KuvausVaihtoehto

Tekstiosa-kentät tekstin syöttämisen ja lukemisen
helpottamiseksi. Tämä asetus otetaan käyttöön automaattisesti,
kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön.

Sallii vyöhykkeen jäsenien käyttää muotoillun tekstin editoria
muotoillakseen tekstiä ja ladatakseen kuvia, kun he lähettävät

Ota muotoillun tekstin editori käyttöön

kysymyksiä ja vastauksia. Tämä asetus otetaan käyttöön
automaattisesti, kun otat Chatter Answers -ominaisuuden
käyttöön.

Note: Optimoi kysymysten kulku  on oltava
käytössä, jotta tämän vaihtoehdon voi valita.

Upottaa Hae/pyydä julkaisijaa -toiminnon tekstiin
ponnahdusikkunan käyttämisen sijaan.

Näytä Hae/pyydä julkaisijaa -toiminto
suoraan tekstissä

Note: Optimoi kysymysten kulku  on oltava
käytössä, jotta tämän vaihtoehdon voi valita.

Sallii yhteisöjen jäsenien ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka
tulevat esiin, kun kursori asetetaan heidän profiilikuvansa päälle.

Ota käyttöön maine

Maine otetaan käyttöön kaikissa vyöhykkeissä. Tämä asetus
otetaan käyttöön automaattisesti, kun otat Chatter Answers
-ominaisuuden käyttöön.

Sallii käyttäjien lähettää vastauksia vastaamalla
sähköposti-ilmoituksiin.

Salli vastausten lähettäminen
sähköpostitse

Sallii käyttäjien kirjautua Chatter Answers -vyöhykkeisiisi
Facebook-tunnuksillaan. Jos valitset tämän asetuksen,

Ota käyttöön Facebook-kertakirjautuminen

vyöhykkeissäsi näytetään vaihtoehto Kirjaudu
Facebook-tunnuksillavyöhykkeidesiKirjaudu
sisään  -kohdan vieressä. Kun käyttäjä kirjautuu Chatter
Answers -ominaisuuteen Facebook-tunnuksillaan, hänen
Facebook-tiliinsä liittyvää etunimeä, sukunimeä ja valokuvaa
käytetään vyöhykkeisiisi lähetetyissä viesteissä.

Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, sinun täytyy määrittää
ja ottaa käyttöön Facebook-todentaja organisaatiosi
suojausasetuksissa.

Sallii sinun valita olemassa olevan Facebook-todentajan, kun
valitset Ota käyttöön

Facebook-todentaja

Facebook-kertakirjautuminen. Sinun täytyy valita
Facebook-todentaja ottaaksesi käyttöön
Facebook-kertakirjautumisen Chatter Answers -vyöhykkeillesi.
Tätä asetusta ei oteta huomioon, jos olet liittänyt Chatter Answers
-vyöhykkeenChatter-yhteisöön, jolla on eri Facebook-todentaja.

Sallii sinun valita mukautetun Visualforce-sivun käyttäjien Chatter
Answers -profiileille julkisessa Chatter-yhteisön sivustossa.

Mukautettu profiilisivu
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KuvausVaihtoehto

Vyöhykkeelle täytyy valita Näkyvissä ilman todennusta, jotta
käyttäjien profiilisivuja voi käyttää. Valitsemaasi mukautettuun
Visualforce-sivuun lisätään seuraavat attribuutit:

• communityId. Tämä attribuutti osoittaa, mihin
vyöhykkeeseen tällä hetkellä valittu syötekohde (kuten
kysymys tai vastaus) kuuluu.

• userId. Tämä attribuutti osoittaa tällä hetkellä valitun
syötekohteen (kuten kysymyksen tai vastauksen) omistajan.

• showHeader. Tämä attribuutti on totuusarvo, joka
määrittää, sisältääkö sivu Salesforce-välipalkkien
ylätunnisteen. Jos tämän attribuutin arvo on true,
Salesforce-välilehtien ylätunniste näytetään.

5. Napsauta Tallenna.

Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön, organisaatioosi lisätään useita kohteita vyöhykkeiden määrittämiseen:

• Kysymykset ja vastaukset -välilehti, josta sisäiset käyttäjäsi ja pääkäyttäjäsi voivat tarkastella ja käyttää Chatter Answers -ominaisuutta.
Pääkäyttäjät voivat nimetä tämän välilehden uudelleen.

• Käyttäjäprofiilien kysymysten vakiokäyttöoikeusasetukset, jotta voit myöntää käyttöoikeuksia kysymyksiin ja vastauksiin.

• Visualforce-sivut, jotka voit lisätä Force.com-sivustoon, välilehti Yhteisössä tai Asiakasportaali, jotta asiakkaat voivat rekisteröityä,
kirjautua sisään ja nähdä syötekohteita vyöhykkeellä.

• Apex-luokka, jonka nimi on ChatterAnswersRegistration  ja menetelmä jolla mukautetaan portaalikäyttäjien tilinluominen.

• Kysymyksille suunnattu Apex-käynnistin chatter_answers_question_escalation_to_case_trigger, jonka
avulla määritettyjä määritteitä sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

• Työnkulkukentän päivitys nimeltään chatter_answers_num_subscriptions_above_, jonka avulla kysymysten
Prioriteetti  päivitetään, kun kysymys eskaloidaan tapaukseksi.

• Kaksi työnkulkusääntöä, chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf  ja
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf, joita voit mukauttaa ja aktivoida, jolloin parhaan
vastauksen tai määritetyn määrän seuraajia sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Chatter Answers -ominaisuuden Visualforce-sivut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön, alla olevat Visualforce-sivut lisätään
automaattisesti organisaatioosi. Voit käyttää näitä sivuja määrittääksesi Chatter Answers
-ominaisuuden.

KuvausVisualforce-sivu

Visualforce-komponentti, joka näyttää kysymyksiä tapausten
lisätietosivuilla, kun kysymyksiä muunnetaan tapauksiksi. Tämä

ChatterAnswersAgentView

komponentti on valinnainen ja tarjoaa vaihtoehdon tapauksen
lisätietosivulle.

Sivu, josta käyttäjät voivat vaihtaa vyöhykkeen salasanaansa.ChatterAnswersChangePassword

Vyöhykkeesi Salasana unohtui -sivu.ChatterAnswersForgotPassword

Vyöhykkeesi Salasana unohtui -vahvistussivu.ChatterAnswersForgotPasswordConfirm

Online-ohjesivu, joka näytetään käyttäjille, kun he napsauttavat
Tarvitsetko apua?.

ChatterAnswersHelp

Vyöhykkeesi kirjautumissivu.ChatterAnswersLogin

Sivu, josta käyttäjät voivat rekisteröidä itselleen käyttöoikeuden
vyöhykkeeseesi.

ChatterAnswersRegistration

Sivu, joka sisältää vyöhykkeesi kysymys-, vastaus- ja Salesforce
Knowledge -artikkelisyötteet. Tätä sivua käytetään myös

Kun luot vyöhykkeen, organisaatioosi lisätään seuraava sivu:
Yhteisön nimi_main

(Aloitussivu) määrittämään yhteisö, josta sähköposti-ilmoitukset lähetetään
käyttäjille.

Tämä sivu luodaan automaattisesti, kun tallennat uuden
vyöhykkeen valitsematta Yhteisön syötteen
Visualforce-isäntäsivu  -arvoa. Luotu sivu sisältää
vyöhykkeesi tunnuksen, jotta aiheet, kysymykset ja vastaukset
liitetään tiettyyn vyöhykkeesi ja näytetään siinä. Sivun nimi on
vyöhykkeen nimi sekä liite "_main", esimerkiksi
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KuvausVisualforce-sivu

VyohykkeenNimi_main. Sivu sisältää lisäksi kielimääritteen,
joka vastaa organisaatiosi oletuskieltä.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Chatter Answers -ominaisuuden mukauttaminen Visualforce-sivujen avulla

Chatter Answers -ominaisuuden mukauttaminen Visualforce-sivujen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Voit luoda Visualforce-sivun, joka näyttää asiakkaillesi mukautetun Chatter Answers vyöhykkeen.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Visualforce-sivua käyttämällä voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuteen mukautettuja
widget-sovelluksia, kuten ilmoituksia tai mainoksia, joiden avulla voit laajentaa brändäystäsi ja
muuttaa käyttäjien käyttökokemusta. Voit myös hallita sivun elementtien järjestystä. Asiakkaasi voivat käyttää mukautettua Chatter
Answers-vyöhykettäForce.com-sivustolla, yhteisön välilehdellä tai asiakasportaalissa, johon olet lisännyt Visualforce-sivun. Kun sisäiset
käyttäjät avaavat Chatter Answers-vyöhykkeen, joka käyttää Visualforce-sivua, käyttäjät näkevät vain sivuun liittyvän vyöhykkeen. He
eivät voi siirtyä vyöhykkeestä toiseen samoin kuin he voivat tehdä tavallista Kysymykset ja vastaukset -välilehteä käyttämällä.

Note: Et voi mukauttaa Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehteä Visualforce -sivulla, mutta voit lisätä
Visualforce-välilehden organisaatioosi ja luoda sisäisen Chatter Answers -kokemuksen mukautetulla Visualforce-sivulla.

Näyttääkseen vyöhykkeen luomasi Visualforce-sivun tulee sisältää joko chatteranswers:allfeeds-komponentti tai yhdistelmä
seuraavista komponenteista: chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter.

Esimerkki: Mukautettu Visualforce-sivu, jossa käytetään chatteranswers:allfeeds-komponenttia

chatteranswers:allfeeds-komponentti tarjoaa Chatter AnswersVisualforce -sivun käyttöönoton Sivu, joka käyttää
chatteranswers:allfeeds  -komponenttia, sisältää seuraavat Chatter Answers -elementit:

• Chatter Answers -kirjautuminen

• Chatter Answers -profiili

• Tietoluokan suodattimet

• Hae/pyydä-palkki

• Syötesuodattimet

• Kysymyssyöte
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Seuraava Visualforce-sivu, joka sisältää chatteranswers:allfeeds-komponentin, jossa on kaikki Chatter Answers -elementit
vyöhykkeen vakiojärjestyksessä ilman muita mukautettuja widgetejä.

<apex:page>

<body>
<chatteranswers:allfeeds communityId="09aD00000000K7c"/>

</body>
</apex:page>

Esimerkki: Mukautettu Visualforce-sivu, joka käyttää kaikki Chatter Answers -sivukomponentteja

Chatter Answers -sivukomponentteja käyttämällä voit poimia ja valita, mitkä Chatter Answers-vyöhykkeen elementit näkyvät asiakkaalle.
Voit käyttää vain yhtä komponenttia tai voit mukauttaa sivusto käyttämään niitä kaikkia. Voit sisällyttää seuraavat komponentit:

• chatteranswers:aboutme

• chatteranswers:guestsignin

• chatteranswers:feedfilter

• chatteranswers:feeds

• chatteranswers:searchask

• chatteranswers:datacategoryfilter

Chatter Answers -sivun komponenttien käyttäminen chatteranswers:allfeeds  -komponenttien sijaan antaa sinulle enemmän
joustoa sivun elementtien asettelussa. Seuraava Visualforce-sivu sisältää esimerkiksi kaikki Chatter Answers -vakioelementit, mutta ne
näkyvät eri järjestyksessä tuloksena olevalla sivulla kuin miltä ne näyttävät, kun käytät chatteranswers:allfeeds-komponenttia.
Tässä esimerkissä Hae/pyydä-komponentti ja syötesuodatin näkyvät syötteen alapuolella sen sijaan, että näkyisivät sen yläpuolella.

<apex:page language="en_US" showHeader="false" cache="true">
<body>
<div class="csMini">
<div class="threecolumn">
<div class="leftContent">
<chatteranswers:guestsignin />
<chatteranswers:aboutme communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:datacategoryfilter communityId="09aD00000000cfE"/>
</div>
<div class="mainContent">
<div class="lowerMainContent" id="lowerMainContent">
<div id="rightContent" class="rightContent"></div>
<div id="centerContent" class="centerContent">
<chatteranswers:feeds communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:searchask communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:feedfilter />
</div>
</div>
</div>
<div class="clearingBox"></div>
</div>
</div>
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</body>
</apex:page>

KATSO MYÖS:

Mukautetun Visualforce-sivun lisääminen näytä Chatter Answers -ominaisuuteen

Chatter Answers -ominaisuuden Visualforce-sivut

Sähköposti-ilmoitusten määrittäminen Chatter Answers -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköposti-ilmoitusten
määrittäminen Chatter
Answers -yhteisöille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Päätä milloin käyttäjille lähetetään sähköpostia määrittämällä ilmoitusasetuksia, jotka koskevat
kaikkia vyöhykkeitäsi. Jokainen sähköposti sisältää linkin määritettyyn vyöhykkeeseen, jotta käyttäjät
voivat palata siihen helposti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköposti-ilmoitusten
asetukset  ja valitse Sähköposti-ilmoitusten asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

KuvausVaihtoehto

Ilmoittaa asiakkaille, kun muut käyttäjät
vastaavat heidän kysymyksiinsä.

Vastaa omistamaansa
kysymykseen

Ilmoittaa asiakkaille, kun muut käyttäjät
vastaavat heidän seuraamiinsa kysymyksiinsä.

Vastaa seuraamaansa
kysymykseen

Ilmoittaa asiakkaille, kun heidän seuraamaansa
kysymykseen valitaan paras vastaus.

Valitsee parhaan vastauksen
seuraamansa kysymykseen

Ilmoittaa asiakkaille, kun asiakastuki vastaa
heidän kysymyksiinsä yksityisesti.

Lähettää yksityisen
vastauksen kysymykseensä
(asiakastuki)

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Asiakasportaalin määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note:  Vaikka et aikoisikaan käyttää Asiakasportaalia, sinun täytyy määrittää sellainen Chatter
Answers -ominaisuudelle todentaaksesi Chatter Answers -vyöhykkeeseesi kirjautuvia käyttäjiä.

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

2. Napsauta Muokkaa Chatter Answers -ominaisuudelle määritettävän asiakasportaalin vierestä.

3. Napsauta Kirjautuminen käytössä  salliaksesi asiakkaiden kirjautua sisään Chatter
Answers -ominaisuuteen.

4. Kirjoita Lähettäjän sähköpostiosoite  -kenttään osoite, josta kaikki Chatter Answers
-vyöhykkeesi sähköpostiviestit lähetetään. Esimerkiksi asiakastuki@acme.com.

5. Kirjoita Sähköpostin lähettäjän nimi  -kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite  -arvoon liittyvä nimi.
Esimerkiksi Acme-asiakastuki.

6. Napsauta Itserekisteröinti käytössä  salliaksesi asiakkaiden rekisteröidä itselleen käyttöoikeuden Chatter Answers
-ominaisuuteen.

7. Valitse Oletusarvoinen uusi käyttäjälisenssi  -kohdassa portaalikäyttäjän lisenssi, joka kohdistetaan automaattisesti
itserekisteröityville asiakkaille. Suosittelemme valitsemaan Raskas Asiakasportaali -lisenssin.

8. Valitse Oletusarvoinen uusi käyttäjäprofiili  -kohdassa profiili, joka kohdistetaan automaattisesti itserekisteröityville
asiakkaille. Suosittelemme valitsemaan profiilin, jonka kloonasit ja mukautit itserekisteröitymistä varten.

9. Napsauta Tallenna.

10. Kohdista kohdassa Oletusarvoinen uusi käyttäjäprofiili  valitsemasi profiili Asiakasportaaliisi, jotta käyttäjäsi
voivat kirjautua sisään vyöhykkeeseesi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin
asetukset.

b. Valitse portaalisi nimi.

c. Napsauta Kohdistetut profiilit -osiosta Muokkaa profiileja.

d. Napsauta Aktiivinen  kohdassa Oletusarvoinen uusi käyttäjäprofiili  valitsemasi profiilin vierestä.

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön
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Itserekisteröinnin määrittäminen Chatter Answers -ominaisuuteen portaalikäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Määritä Asiakasportaalin käyttäjiä Chatter Answers -yhteisösi itserekisteröitymiseen.

1. Kloonaa Raskas Asiakasportaali -profiili, jota voit mukauttaa:

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

b. Napsauta Kloonaa Raskas Asiakasportaali -kohdan vierestä.

c. Kirjoita uuden profiilin nimi.

d. Napsauta Tallenna.

2. Mukauta kloonattu profiili sisältämään yhteisösi vakio-objektien käyttöoikeudet:

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

b. Napsauta kloonatun profiilin nimeä.

c. Napsauta Muokkaa.

d. Napsauta Vakio-objektien käyttöoikeudet -kohdasta seuraavia käyttöoikeuksia näille
objekteille:

KäyttöoikeudetObjekti

Lukuoikeus, LuontioikeusTapaukset

LukuoikeusYhteyshenkilöt

Lukuoikeus, LuontioikeusKysymykset

LukuoikeusTili

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Asiakasportaalin määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto
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Force.com-sivuston määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note:  Force.com-sivuston määrittämistä suositellaan itsepalveluyhteisöille.

Määritä Force.com-sivusto Chatter Answers -ominaisuudelle isännöimään toimialuetta ja julkistaaksesi
joitakin Salesforce-tietojasi, kuten kysymyksiä, vastauksia ja Salesforce Knowledge -artikkeleita.

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

2. Napsauta Muokkaa Chatter Answers -ominaisuudelle määritettävän sivuston nimen vierestä.

3. Napsauta Aktiivinen  aktivoidaksesi sivuston.

Voit aktivoida sivuston, kun oletmäärittänyt Chatter Answers -ominaisuuden.

4. Valitse Aktiivinen sivuston aloitussivu  -kohdasta Visualforce-sivu sivustosi aloitussivuksi.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Muokkaa Sivuston Visualforce-sivut -luettelosta.

a. Käytä Lisää- ja Poista-painikkeita ottaaksesi seuraavat Visualforce-sivut käyttöön sivustollesi:

• ChatterAnswersAgentView

• ChatterAnswersChangePassword

• ChatterAnswersForgotPassword

• ChatterAnswersForgotPasswordConfirm

• ChatterAnswersHelp

• ChatterAnswersLogin

• ChatterAnswersRegistration

b. Napsauta Tallenna.

7. Napsauta Julkiset käyttöoikeusasetukset myöntääksesi vieraskäyttäjille (todentamattomat, ei-asiakasportaalin käyttäjät)
käyttöoikeudet tapauksiin, kysymyksiin ja Salesforce Knowledge -artikkeleihin.

a. Napsauta Muokkaa Chatter Answers -käyttäjien profiilista.

b. Napsauta Vakio-objektien käyttöoikeudet -kohdasta Luku kohteille Tapaukset ja Kysymykset.

c. Jos haluat näyttää artikkeleita Chatter Answers -ominaisuudessa, napsauta Luku artikkelityyppien vierestä Artikkelityypin
käyttöoikeudet -kohdasta.

d. Napsauta Tallenna.

8. Napsauta Luokkaryhmän näkyvyysasetukset -luettelosta Muokkaa luokkaryhmän vierestä myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeuden
luokkiin, jotta käyttäjät voivat selata kysymyksiä, vastauksia ja Salesforce Knowledge -artikkeleita.

a. Napsauta Näkyvyys-kohdan vierestä Kaikki luokat.

b. Napsauta Tallenna.
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9. Palaa sivustolle ja valitse sen nimi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitsemalla Sites.

10. Napsauta Kirjautumisasetukset ottaaksesi käyttäjätodennuksen käyttöön sivustolle.

a. Napsauta Muokkaa.

b. Valitse Ota kirjautuminen käyttöön seuraaville  -kohdasta asiakasportaali, jonka loit Chatter Answers
-ominaisuudelle.

c. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Force.com-sivustosi Chatter Answers -ominaisuudelle, voit korvata yhteisösi oletusarvoiset Visualforce-sivut
mukautetuilla sivuilla. Visualforce-sivut asetetaan automaattisesti sivustosi URL-osoitteeseen, jotta portaalikäyttäjät voivat siirtyä niihin.

Note:  Voit käyttää Chatter Answers -ominaisuuden URL-osoitteiden uudelleenkirjoittajaa varmistaaksesi, että sivustosi sivujen
URL-osoitteet ovat lyhyitä ja helppo muistaa. Seuraavat sivut käyttävät URL-osoitteiden uudelleenkirjoittajaa:

• ChatterAnswersHelp

• ChatterAnswersLogin

• ChatterAnswersRegistration

• ChatterAnswersForgotPassword

Chatter Answers on yhteensopiva myös sivustojen mukautettujen URL-osoitteiden uudelleenkirjoittajien kanssa.

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

2. Napsauta Muokkaa sivuston vierestä.

3. Valitse korvattavat sivut. Jos korvaat Muuta salasanaa -sivun, sivustosi Muuta salasanaa -sivu  päivitetään myös
automaattisesti.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Internet Explorer 8 -käyttäjät saavat tietoturvavaroituksen, jos mukautat URL-osoitteita, jotka eivät ala https://.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Chatter Answers -ominaisuuden Visualforce-sivut
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Tapausten määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaationlaajuisten
oletusjakoasetusten
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Kenttien mukauttaminen:

Kohdistussääntöjen
luominen:

Tapausten käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:

• Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Määritä tapaustoimintoja Chatter Answers -ominaisuudelle, jotta Chatter Answers -vyöhykkeidesi
asianmukaiset käyttäjät luovat, eskaloivat ja käyttävät tapauksia.

1. Määritä organisaationlaajuiset oletusjakoasetukset arvoon Yksityinen tilissä,
Ylätason ohjaama yhteyshenkilössä  ja Yksityinen tapauksessa
estääksesi käyttäjiä käyttämästä toistensa tietoja.

2. Määritä tapausten Kysymys-kohdan kenttätason suojaus arvoon Näkyvissä
Asiakasportaaliisi kohdistetuille käyttäjille, jotta käyttäjät voivat käyttää yksityisiä kysymyksiään.

3. Päivitä tapausten Alkuperä  Kysymys-käynnistimessä olevalla arvolla, jotta tukiagentit voivat
nähdä, minkä tapauksien alkuperä on Chatter Answers.

4. Luo tapauksen kohdistussääntö, jossa Tapauksen alkuperä on Chatter Answers -arvo, jotta
yksityisestä kysymyksestä luodut tapaukset kohdistetaan tukiagenteille.

5. Myönnä raskaan portaalin käyttäjille käyttöoikeus tapauksiin, jotta he voivat käyttää yksityisiä
kysymyksiään Chatter Answers -ominaisuudessa.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Kysymykset ja vastaukset -välilehtien näkyvyyden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymykset ja vastaukset
-välilehtien näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Määritä Kysymykset ja vastaukset -välilehden näkyvyys arvoon Oletus käytössä, jotta
tukiagentit voivat tarkastella, hakea, suodattaa ja moderoida Chatter Answers -vyöhykkeisiisi
lähetettyjä kysymyksiä.

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

2. Valitse tukiagentin profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:

• Parannettu profiilien käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia... -kenttään haluamasi
välilehden nimi, valitse se luettelosta ja napsauta Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry Välilehtien asetukset
-osioon.

4. Määritä Kysymykset ja vastaukset -välilehden näkyvyys arvoon Oletus käytössä.

5. (Vain alkuperäinen profiilien käyttöliittymä) Palauta käyttäjien välilehtimukautukset määrittämiisi näkyvyysasetuksiin valitsemalla
Korvaa käyttäjän omat välilehtimääritykset.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Tietoluokkien kohdistaminen Chatter Answers -ominaisuuteen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietoluokkien kohdistaminen
Chatter Answers
-ominaisuuteen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kohdista tietoluokkaryhmä Chatter Answers -ominaisuuteen, jotta se on kaikkien Chatter Answers
-vyöhykkeiden käytettävissä. Määritä kullekin vyöhykkeelle ylimmän tason tietoluokka (aihe), jossa
asiakkaasi ja tukiagenttisi voivat luokitella ja suodattaa kysymyksiä ja knowledge-artikkeleita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja
valitse Chatter Answers -valikosta Tietoluokan kohdistukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse luokkaryhmä.

4. Napsauta Tallenna.
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Note:  Jokainen Chatter Answers -vyöhyke voidaan liittää ylätason luokkaan. Jotta asiakas näkisi vyöhykkeen, hänen
käyttäjäprofiilissaan täytyy olla määritetty näkyvyys vyöhykkeen ylätason tietoluokan. Jos asiakas näkee vyöhykkeen alitason
tietoluokat, mutta ei ylätason tietoluokkaa, hän ei näe vyöhykettä.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Tietoluokat Salesforce.com:issa

Salesforce Knowledgen määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Artikkelityyppien ja
artikkelitoimintojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Synonyymien hallinta:
• Synonyymien

hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Jos haluat näyttää Salesforce Knowledge -artikkeleita Chatter Answers -vyöhykkeissäsi, sinun täytyy
suorittaa seuraavat toimet:

1. Ota käyttöön tietoluokkia(jos et ole jo tehnyt niin).

2. Ota käyttöön Salesforce Knowledge(jos et ole jo tehnyt niin).

3. Määritä molemmat Chatter Answers -ominaisuudelle.

Määritä kullekin vyöhykkeelle ylimmän tason tietoluokka (aihe), jossa asiakkaasi ja tukiagenttisi
voivat luokitella ja suodattaa kysymyksiä ja knowledge-artikkeleita.

1. Jos käytät rooleihin perustuvaa tietoluokkien näkyvyyttä, aseta Tietoluokkien oletusarvoinen
näkyvyys -asetus arvoon Kaikki luokat, jotta organisaatiosi roolihierarkian ulkopuoliset
asiakkaat, kuten raskaan portaalin käyttäjät, voivat käyttää kysymyksiä ja Salesforce Knowledge
-artikkeleita sisältäviä luokkia.

Voit käyttää myös käyttöoikeusjoukkoja tai profiileja tietoluokkien näkyvyyden määrittämiseen.

2. Luo yksi luokkaryhmä kaikille yhteisöillesi, jotta et saavuta kolmen aktiivisen tietoluokan rajoitusta
yhtä todennäköisesti. Lisää sitten aliluokka kullekin yhteisölle ja lisää aliluokkia kyseisille luokille
tarjotaksesi aiheita.

3. Aktivoi luokkaryhmä, jonka haluat olevan Chatter Answers -käyttäjien käytettävissä.

4. Myönnä tiettyjen artikkelityyppien lukuoikeusChatter Answers -käyttäjien profiileihin, jotta
käyttäjät voivat käyttää artikkeleita vyöhykkeistäsi.

5. Voit halutessasi sallia tukiagenttien ylentää vastauksia luonnosartikkeleiksi tietämyskantaan,
jotta tukitiimisi voi hankkia hyödyllisiä tietoja nopeasti.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Tietoluokkien näkyvyys

Luokkaryhmien luominen ja muokkaaminen
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Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen portaaliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan Asiakasportaaliin tai Kumppaniportaaliin,
jotta portaalikäyttäjät voivat käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kanavistasi. Kun käyttäjät
kirjautuvat yhteen portaaleistasi, he voivat käyttää Chatter Answers -ominaisuutta välilehdestä ja
valita tarkasteltavan vyöhykkeen alasvetoluettelosta. Jos haluat vain näyttää Chatter Answers -ominaisuuden portaaleissasi, sinun ei
tarvitse määrittää Force.com-sivustoa isännöimään Chatter Answers -ominaisuutta. Sivusto sallii kuitenkin vieraskäyttäjien käyttämään
joitakin Chatter Answers -tietoja kirjautumatta sisään, toisin kuin portaalit.

Chatter Answers -ominaisuudelle tapahtuu seuraavat asiat, kun se näytetään portaalissa:

• Chatter Answers näytetään välilehtenä, jonka voit nimetä uudelleen.

• Alasvetoluettelo sallii portaalikäyttäjien siirtyä Chatter Answers -vyöhykkeestä toiseen.

• Käyttäjien Omat asetukset -linkki korvataan Ota sähköpostit käyttöön- ja Poista sähköpostit käytöstä -linkeillä.

• Kirjaudu sisään- ja Rekisteröidy-vaihtoehdot poistetaan, koska portaalikäyttäjäsi voivat tarkastella Chatter Answers -ominaisuutta
vasta, kun he ovat kirjautuneet portaaliisi.

• Et voi mukauttaa Chatter Answers -ominaisuuden ulkoasua.

• Tarvitsetko apua? -linkki on poistettu.

• Jos näytät Chatter Answers -ominaisuuden portaalissa Visualforce-sivun avulla, käyttäjät eivät voi siirtyä vyöhykkeestä toiseen
portaalissa.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Asiakasportaalin määrittäminen
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Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen asiakasportaaliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden lisääminen
Asiakasportaaliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan Asiakasportaaliin, jotta portaalikäyttäjät
voivat käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kanavistasi.

1. Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönottaminen portaaleille:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

b. Napsauta Muokkaa.

c. Valitse Näytä Chatter Answers portaaleissa.

d. Napsauta Tallenna.

2. Muokkaa Asiakasportaalin käyttäjäprofiilit tukemaan Chatter Answers -ominaisuutta.

Noudata seuraavia vaiheita käyttäen parannettua käyttäjien käyttöliittymää:

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

b. Napsauta portaalikäyttäjän profiilin vierestä Muokkaa.

c. Valitse sivun sovellukset-osassa Objekti-asetukset.

d. Valitse Objekti-asetuksissa Kysymykset ja vastaukset.

e. Valitse välilehtiasetuksista Päällä.

f. Napsauta Tallenna  ja selaa takaisin Objekti-asetukset-sivulle.

g. Valitse Kysymykset ja vastaukset, ja valitse Objektien käyttöoikeudet -osassa Lue  ja Luo.

h. Napsauta Tallenna.

Noudata seuraavia vaiheita käyttäen alkuperäistä käyttäjien käyttöliittymää:

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

b. Napsauta portaalikäyttäjän profiilin vierestä Muokkaa.

c. Valitse välilehtiasetuksista Päällä Kysymykset ja vastaukset -asetukseksi.

d. Valitse Vakio-objektien käyttöoikeudet -kohdasta Luku  ja Luonti  kohteelle Kysymykset.

e. Napsauta Tallenna.

3. Lisää Chatter Answers -käyttäjä -ominaisuuslisenssi Asiakasportaalin käyttäjille:

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

b. Napsauta portaalikäyttäjän vierestä Muokkaa.

c. Valitse Yleiset tiedot -alueella Chatter Answers -käyttäjä.

d. Napsauta Tallenna.

4. Lisää Chatter Answers välilehtenä Asiakasportaaliisi:
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a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin
asetukset.

b. Napsauta Asiakasportaalin nimeä.

c. Napsauta Mukauta portaalin välilehdet.

d. Valitse Kysymykset ja vastaukset ja napsauta Lisää-nuolta siirtääksesi sen Valitut välilehdet -ruutuun.

e. Napsauta Tallenna.

5. Voit halutessasi nimetä Kysymykset ja vastaukset -välilehden uudelleen Asiakasportaalillesi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja
valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

b. Napsauta Kysymykset-kohdan vierestä Muokkaa.

c. Napsauta Seuraava.

d. Nimeä Kysymykset ja vastaukset uudelleen kohdassa Muut otsikot. Voit nimetä sen uudelleen vain Yksikkö-muotoisena, et
Monikko-muotoisena.

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen portaaliin

Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen kumppaniportaaliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden lisääminen
kumppaniportaaliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan kumppaniportaaliin, jotta
portaalikäyttäjät voivat käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kumppanikanavistasi.

1. Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönottaminen portaaleille:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

b. Napsauta Muokkaa.

c. Valitse Näytä Chatter Answers portaaleissa.

d. Napsauta Tallenna.

2. Muokkaa Kumppaniportaalin käyttäjäprofiilit tukemaan Chatter Answers -ominaisuutta:

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

b. Napsauta portaalikäyttäjän profiilin vierestä Muokkaa.

c. Valitse sivun sovellukset-osassa Objekti-asetukset.

d. Valitse Objekti-asetuksissa Kysymykset ja vastaukset.
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e. Valitse välilehtiasetuksista Päällä.

f. Napsauta Tallenna  ja selaa takaisin Objekti-asetukset-sivulle.

g. Valitse Kysymykset ja vastaukset, ja valitse Objektien käyttöoikeudet -osassa Lue  ja Luo.

h. Napsauta Tallenna.

3. Lisää Chatter Answers -käyttäjä -ominaisuuslisenssi Kumppaniportaalin käyttäjille:

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

b. Napsauta portaalikäyttäjän vierestä Muokkaa.

c. Valitse Yleiset tiedot -alueella Chatter Answers -käyttäjä.

d. Napsauta Tallenna.

4. Lisää Chatter Answers välilehtenä Kumppaniportaaliisi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

b. Napsauta Kumppaniportaalin nimeä.

c. Napsauta Mukauta portaalin välilehdet.

d. Valitse Chatter Answers ja napsauta Lisää-nuolta siirtääksesi Chatter Answers -välilehden Valitut välilehdet -ruutuun.

e. Napsauta Tallenna.

5. Voit halutessasi nimetä Chatter Answers -välilehden uudelleen Kumppaniportaalillesi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja
valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

b. Napsauta Kysymykset-kohdan vierestä Muokkaa.

c. Napsauta Seuraava.

d. Nimeä Kysymykset ja vastaukset uudelleen kohdassa Muut otsikot. Voit nimetä sen uudelleen vain Yksikkö-muotoisena, et
Monikko-muotoisena.

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen portaaliin
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Mukautetun Visualforce-sivun lisääminen näytä Chatter Answers -ominaisuuteen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Visualforce-välilehden
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä Visualforce-sivua mukautetun Chatter Answers -kokemuksen tuomiseen asiakkaillesi.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Sinulla on oltava luotuna Visualforce-sivu, joka sisältää joko chatteranswers:allfeeds
-komponentin tai yhdistelmän seuraavista komponenteista: chatteranswers:aboutme,
chatteranswers:guestsignin, chatteranswers:feedfilter,
chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter.

Mukautetun Visualforce-sivun lisääminen näytä Chatter Answers -ominaisuuteen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet
nähdäksesi luettelon organisaatiosi Visualforce-välilehdistä.

2. Napsauta Visualforce-osassa Uusi  luodaksesi uuden Visualforce-välilehden.

3. Valitse Visualforce-sivu, jota haluat käyttää ja lisätä tietoja sivun muihin kenttiin.

4. Napsauta Seuraava.

5. Valitse käyttäjäprofiilit, jotka voivat nähdä välilehden.

6. Valitse mukautetut sovellukset, joissa välilehti on käytettävissä.

7. Napsauta Tallenna.

Lisää Visualforce-välilehti Yhteisö-välilehtenä varmistamalla että sivu on käytettävissä yhteisön välilehdillä.

Lisää Visualforce-välilehti Asiakasportaaliin varmistamalla, että Visualforce-välilehti on määritetty näkymään portaalissa.

Visualforce-välilehteä ei tarvitse lisätä Force.com-sivustoon. Varmista, että olet luonut Visualforce-sivun joka sisältää Chatter Answers
-komponentit, ennen kuin asetat sivuston käyttöön.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden mukauttaminen Visualforce-sivujen avulla
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Chatter Answers -määrityksen vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määrityksien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Chatter Answers
-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun olet määrittänyt Chatter Answers -yhteisön, voit nähdä vedoksen kaikista sen kokoonpanoista
yhdellä sivulla, joten sinun ei tarvitse käydä useilla määrityssivuilla ongelmien analysoimiseksi.

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

2. Napsauta Sivuston vedos -sarakkeesta Näytä yhteisöösi liittyvän Force.com-sivuston vierestä.

3. Napsauta  näyttääksesi tai  piilottaaksesi useita asetuksia.

4. Napsauta Siirry! siirtyäksesi tietylle määrityssivulle, josta voit muuttaa asetuksia.

Esimerkki: Voit esimerkiksi tarkastaa sivuston vedoksesta onko yhteisöäsi isännöivällä
Force.com-sivustolla merkintä Aktiivinen  tai tarkistaaksesi Asiakasportaaliisi
kohdistettujen käyttäjäprofiilien nimet.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Koska Chatter Answers sisältää useita Asiakasportaalin ominaisuuksia, Chatter Answers -käyttäjien
hallinta vastaa Asiakasportaalin käyttäjien hallintaa. Käytä seuraavia toimenpiteitä hallitaksesi Chatter
Answers -käyttäjien käytettävissä olevia tietoja ja toimintoja:

• Profiilit, käyttöoikeudet ja käyttöoikeusasetukset määrittävät käyttäjän oikeudet suorittaa erilaisia toimintoja, kuten kommenttien
lisääminen tapaukseen.

• Käyttäjälisenssit määrittävät käyttäjille käytettävissä olevat profiilit ja käyttöoikeusjoukot, kuten Raskaan Asiakasportaalin lisenssi
(Service Cloud -portaalin käyttäjä) tai mukautettu Asiakasportaalin päällikkö -lisenssi.

• Ominaisuuslisenssit tarjoavat käyttäjälle lisää Salesforce-ominaisuuksia, kuten Chatter Answers.

• Kenttätason suojaus määrittää, mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää, esimerkiksi Salesforce Knowledge -artikkelien kentät.

• Jakojoukot sallivat sinun myöntää tietueiden käyttöoikeuksia valikoidusti raskaan asiakasportaalin käyttäjien määritetyille ryhmille.
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Chatter Answers ei sisällä joitakin ominaisuuksia, jotka ovat tavallisesti Asiakasportaalin käyttäjien käytettävissä, kuten:

• Ideat

• Ryhmät

• Tiimit

• Raportit

• Sisältö

• Sivuasettelut

• Mukautetut objektit

• Valtuutetun ulkoisen käyttäjän hallinta

• Asiakasportaalin roolihierarkia (saatavilla, mutta ei käytössä)

• Asiakasportaalin jakosäännöt, paitsi raskaan portaalin käyttäjille

Chatter Answers -käyttäjät voivat käyttää vain seuraavia tietueita vyöhykkeestäsi:

• Tapaukset

• Kysymykset

• Vastaukset

• Salesforce Knowledge -artikkelit

Chatter Answers on suunniteltu tukemaan yhtä käyttäjäkieltä kullekin luomallesi vyöhykkeelle. Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden
käyttöön, organisaatioosi automaattisesti lisätyt Visualforce-sivut perivät organisaatiosi oletuskielen. Voit kuitenkin muuttaa kunkin
Visualforce-sivun kielimääritettä. Vyöhykkeeseesi itse rekisteröityvät käyttäjät perivät organisaatiosi oletuskielen. Vieraskäyttäjät näkevät
vyöhykkeesiVisualforce-sivuissa määritetyllä kielellä, riippumatta heidän selaimissaan valitusta kielestä.

Note:

• Chatter Answers -käyttäjät eivät muuttaa kieli-, aikavyöhyke- tai paikkamääritys-asetuksia.

• Portaalikäyttäjillä täytyy olla Chatter Answers User -ominaisuuslisenssi käyttääkseen Chatter Answers -ominaisuutta. Tämä
ominaisuuslisenssi kohdistetaan automaattisesti raskaan portaalin käyttäjille, jotka itserekisteröityvät Chatter Answers
-ominaisuuteen. Voit kohdistaa lisenssin manuaalisesti käyttäjille, jotka eivät itserekisteröidy, muokkaamalla käyttäjää ja
napsauttamalla Chatter Answers -käyttäjä.

• Todennetun verkkosivuston käyttäjien profiileissa ei ole Chatter Answers -käyttöoikeuksia.

Sisäiset käyttäjät, joilla on Chatter Answers -yhteisön käyttöoikeus, voivat nähdä kaikki vyöhykkeet organisaationsa Kysymykset ja vastaukset
-välilehdessä. Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Rohkaise muita osallistumaan Chatter Answers -maineen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota kaikki hyöty irti yhteisöjesi jäsenien ammattitaidosta ja tietämyksestä palkitsemalla aktiivisimpia
jäseniä. Kun otat maineet käyttöön, käyttäjäsi voivat ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka tulevat esiin,
kun kursori asetetaan käyttäjän valokuvan päälle syötteessä. Kun tärkeimmät kirjoittajasi osallistuvat
yhteisöön tiiviimmin, he parantavat yhteisösi kokonaissisältöä ja tarjoavat parhaita vastauksia käyttäjille, jotka hakevat apua ongelmiin.
Tämä tarkoittaa, että ratkaisuja etsivät käyttäjät voivat luottaa ammattilaisten antamiin vastauksiin, jolloin organisaatiollesi tulee vähemmän
tukipuheluita.

Käyttäjät ansaitsevat pisteitä, kun heidän viestejään äänestetään tai valitaan parhaiksi kysymyksen vastauksiksi missä tahansa vyöhykkeessä,
johon he kuuluvat. Kun he ansaitsevat tarpeeksi pisteitä, kursorilla näytettävissä lisätiedoissa näytetään heidän maineensa, kirjoitettujen
viestien määrä ja vyöhykkeessä ratkaistujen kysymysten määrä. Mainepisteet lasketaan erikseen kullekin vyöhykkeelle ja koko organisaation
kumulatiiviselle toiminnalle. Eri vyöhykkeisiin osallistuvilla käyttäjillä on eri mainetasot kussakin vyöhykkeessä, perustuen heidän kyseisessä
vyöhykkeessä tekemiinsä toimintoihin. Kun käyttäjät ovat kirjautuneet sisäiseen sovellukseen, heidän mainetasonsa perustuu kaikissa
yhteisöissä suorittamiinsa toimintoihin.

Chatter Answers sisältää esimääritettyjä mainetasoja, jotka koskevat kaikkia vyöhykkeitä:

VäriPistettä per tasoNimi

Vihreä0 – 499Aloittelija

Sininen500 – 1999Älykkö

Violetti2 000 – 4 999Ammattilainen

OranssiYli 5000All Star
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Voit lisätä tai muokata vyöhykkeidesi mainetasojen nimiä tai pistevaatimuksia käyttämällä ChatterAnswersReputationLevel-objektia
API:ssa. Voit luoda jopa 25 erilaista mainetasoa kullekin vyöhykkeelle. Eri mainetasojen värejä voidaan muuttaa CSS-tyylisivun tasolla.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusvihjeet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota huomioon seuraavat tiedot, kun suunnittelet Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönottoa:

• Suosittelemme, että edistyneet Salesforce-pääkäyttäjät ja sovelluskehittäjät määrittävät Chatter
Answers -ominaisuuden ja ylläpitävät sitä, sillä se käsittää useita Salesforce-ominaisuuksia.

• Ennen kuin pääkäyttäjät voivat määrittää Chatter Answers -ominaisuuden, organisaation täytyy olla ottanut tietoluokat käyttöön.
Jos haluat, että Salesforce Knowledge -artikkelit näytetään vyöhykkeissäsi, pääkäyttäjien täytyy ottaa Salesforce Knowledge käyttöön.

• Voit mukauttaa Chatter Answers -kysymysten ja -vastausten kenttiä, sivuasetteluita, painikkeita ja linkkejä, Apex-käynnistimiä ja
vahvistussääntöjä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Chatter Answers", valitsemalla Chatter Answers ja
valitsemalla haluamasi asetuksen.

• Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön, organisaatioosi lisätään useita kohteita vyöhykkeiden määrittämiseen:

– Kysymykset ja vastaukset -välilehti, josta sisäiset käyttäjäsi ja pääkäyttäjäsi voivat tarkastella ja käyttää Chatter Answers -ominaisuutta.
Pääkäyttäjät voivat nimetä tämän välilehden uudelleen.

– Käyttäjäprofiilien kysymysten vakiokäyttöoikeusasetukset, jotta voit myöntää käyttöoikeuksia kysymyksiin ja vastauksiin.

– Visualforce-sivut, jotka voit lisätä Force.com-sivustoon, välilehti Yhteisössä tai Asiakasportaali, jotta asiakkaat voivat rekisteröityä,
kirjautua sisään ja nähdä syötekohteita vyöhykkeellä.

– Apex-luokka, jonka nimi on ChatterAnswersRegistration  ja menetelmä jolla mukautetaan portaalikäyttäjien
tilinluominen.

– Kysymyksille suunnattu Apex-käynnistin chatter_answers_question_escalation_to_case_trigger, jonka
avulla määritettyjä määritteitä sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

– Työnkulkukentän päivitys nimeltään chatter_answers_num_subscriptions_above_, jonka avulla kysymysten
Prioriteetti  päivitetään, kun kysymys eskaloidaan tapaukseksi.

– Kaksi työnkulkusääntöä, chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf  ja
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf, joita voit mukauttaa ja aktivoida, jolloin parhaan
vastauksen tai määritetyn määrän seuraajia sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

• Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan Asiakasportaaliin tai Kumppaniportaaliin, jotta portaalikäyttäjät voivat
käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kanavistasi.

• Chatter Answers on suunniteltu tukemaan yhtä käyttäjäkieltä kullekin luomallesi vyöhykkeelle. Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden
käyttöön, organisaatioosi automaattisesti lisätyt Visualforce-sivut perivät organisaatiosi oletuskielen. Voit kuitenkin muuttaa kunkin
Visualforce-sivun kielimääritettä. Vyöhykkeeseesi itse rekisteröityvät käyttäjät perivät organisaatiosi oletuskielen. Vieraskäyttäjät
näkevät vyöhykkeesiVisualforce-sivuissa määritetyllä kielellä, riippumatta heidän selaimissaan valitusta kielestä.
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• Voit nimetä Asiakastuki-kohdan uudelleen vyöhykkeidesi käyttöliittymässä. Voit esimerkiksi muuttaa nimen "Asiakastuki"
nimeksi "Acme-tuki". Tee tämä muokkaamalla Kysymys-objektin Asiakastuki-otsikkoa.

• Tapauksiksi eskaloidut kysymykset näytetään Chatter-sovelluksen tapaisessa syötteessä tapausten lisätietosivuilla. Tapauksen
lisätietosivu sisältää myös Asiakasnäkymä-osion, jonka avulla tukiagentit voivat vastata julkisesti tai yksityisesti vyöhykkeeseen
lähetettyyn aiheeseen.

• Tapausten kommentit, joissa on merkintä Julkinen, näytetään asiakastuen lähettäminä Chatter Answers -yksityisviesteinä. Niitä
ei näytetä koko yhteisölle. Jos esimerkiksi tukiagentti lisää tapaukseen julkisen kommentin, se näytetään vain tapauksen yhteyshenkilölle
Chatter Answers -yksityisviestinä. Tukiagentit voivat lukea kaikkia yksityisiä ja julkisia tapausten huomautuksia. .

• Chatter Answers lähettää käyttäjille sähköpostia, kun he:

– Rekisteröivät tilin.

– Seuraavat kysymystä (vastauksia tai kommentteja).

– Vastaanottavat vastauksen tai kommentin kysymykseensä.

– Vastaanottavat yksityisen vastauksen asiakastuelta kysymykseensä.

• Internet Explorer 8 -käyttäjät saavat tietoturvavaroituksen, jos mukautat URL-osoitteita, jotka eivät ala https://.

• Ennen kuin teet vyöhykkeestä julkisen, lisää vähintään 20 yleisintä kysymystä, vastausta tai artikkelia. Tämä sisältö luo keskusteluita.

• Luo Salesforce Knowledge -artikkeleita, jotka sisältävät:

– Tukiorganisaatiosi puhelinnumeron, jotta asiakkaasi voivat ottaa yhteyttä suoraan tukiagentteihisi.

– Vyöhykkeen jäsenien ehdot ja edellytykset, esimerkiksi milloin tukiedustajat saattavat poistaa asiakkaiden kysymyksiä ja
kommentteja.

• Chatter Answers käyttää seuraavia API-objekteja:

– Tapaus

– ChatterAnswersActivity

– ChatterAnswersReputationLevel

– Yhteisö (vyöhyke)

– Kysymys

– KysymyksenVäärinkäyttöraportti

– KysymyksenTilaus

– Vastaus

– VastausVäärinkäyttöraporttiin

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden parhaat käytännöt

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi Chatter Answers -ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymykset ja vastaukset
-välilehden tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• Kysymyksien

luontioikeus

Tapausten luominen:
• Tapausten luontioikeus

Jos Chatter Answers -kysymystä ei voida ratkaista tai sen vastaukset eivät ole tyydyttäviä, pääkäyttäjät
ja yhteisön luotettavat jäsenet, kuten moderaattorit, voivat ylentää kysymyksen tapaukseksi.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun tapaus on luotu, kysymyksen tietosivulla on linkki tapaukseen kysymyksen keston ajan. Tämä
linkki näyttää myös tapauksen tilan.

Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi:

1. Napsauta kysymyksen otsikkoa.

2. Napsauta kysymyksen vieressä olevaa kolmiota nähdäksesi alasvetovalikon ja napsauta Eskaloi
tapaukseksi.

Note:  Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos käyttäjällä on tapausten luontioikeus.
Yhteyshenkilöistä luodut käyttäjät eivät voi ylentää kysymyksiä tapauksiksi.

3. Päivitä tapauskentät, jos haluat muuttaa oletusarvoja. Kysymyksen otsikosta tulee automaattisesti
tapauksen aihe.

4. Napsauta Tallenna. Sinut palautetaan kysymyksen lisätietosivulle ja tapauksen omistaja voi
aloittaa tapauksen ratkaisemisen.

Note:  Tapauksen sulkeminen ei merkitse kysymästä ratkaisemattomaksi, eikä kysymyksen ratkaiseminen sulje tapausta. Tapaus
ja kysymys täytyy päivittää erikseen.

Chatter Answers -ominaisuuden parhaat käytännöt

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja
on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille
Summer ’16 -julkaisusta alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti Chatteriin.
Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat
edelleen käyttää Chatter Answers -ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota huomioon seuraavat vihjeet, kun suunnittelet ja käytät Chatter Answers -ominaisuutta:

• Suosittelemme, että kerrot seuraavat asiat tukiagenteille:

– Tapauksen alkuperä  -kentässä on Chatter Answers kaikissa kysymyksistä muunnetuissa tapauksissa.

– Jos he vastaavat kysymykseen yksityisesti, he eivät voi muuntaa sitä julkiseksi vastaukseksi.

• Suosittelemme, että kohdistat tukiagentin tarkastamaan julkiset kysymykset Kysymykset ja vastaukset -välilehdestä. Agentit eivät voi
napsauttaa Lippu kysymyksissä tai vastauksissa, jotka ovat roskapostia, loukkaavia tai sopimattomia, mutta he voivat muokata ja
poistaa kysymyksiä ja vastauksia vyöhykkeistä Kysymykset ja vastaukset -välilehden kautta, jos heillä on kysymysten poisto-oikeus.

• Usean kysymyksen nopean moderoinnin suorittamiseksi suosittelemme, että tukiagentit tarkastavat kysymykset Salesforce-konsolin
kiinnitetyistä luetteloista (tämä vaatii K&V-välilehden lisäämisen konsolin Navigointi-välilehteen.
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• Jos haluat nähdä luettelon kysymyksistä muunnetuista tapauksista, suosittelemme, että pääkäyttäjät tai tukiagentit luovat tapauksen,
jossa Tapauksen alkuperä on Chatter Answers.

• Koska profiileihin lisätyt valokuvat näytetään ulkoisesti Chatter Answers -ominaisuudessa, suosittelemme, että tukiagentit valitsevat
valokuvia, jotka vastaavat yhtiösi käytäntöjä ja tuotemerkkejä.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusvihjeet

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Puhelukanavien luominen

Salesforce Open CTI

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Open CTI on JavaScript API, jonka avulla voit laatia ja integroida kolmansien osapuolten
tietokone–puhelin-integrointijärjestelmiä (CTI) Salesforce-puhelukeskukseen. Open CTI käyttää
asiakasohjelmina selaimia näyttääkseen CTI-ominaisuuksia Salesforce. Open CTI:n avulla voit soittaa
puheluita SoftPhonella suoraan Salesforcesta asentamatta CTI-sovittimia koneillesi.

Open CTI muodostaa yhteyden puhelinjärjestelmääsi seuraavalla tavalla.

Note: Open CTI:n käyttöönottotapa riippuu organisaatiosi käyttöliittymästä. Salesforce Classicille ja Lightning Experiencelle on
olemassa kaksi erillistä Open CTI API -rajapintaa.Et voi vaihtaa kahta Open CTI API -rajapintaa mukautetussa JavaScript-koodissa,
koska ne käyttäytyvät ja toimivat eri tavoin. Suunnittele CTI-järjestelmäsi käyttöönotto huolellisesti ennen kehitystyön aloittamista.

Ennen Open CTI:n julkaisua Salesforce-käyttäjät eivät voineet käyttää CTI-järjestelmän ominaisuuksia ennen kuin he olivat asentaneet
tietokoneilleen CTI-sovitinohjelman. Tämän tyyppiset ohjelmat sisälsivät kuitenkin ylläpitoa vaativia työpöytäsovelluksia eivätkä ne
hyötyneet pilvisovellusten arkkitehtuurista.

Tavallisesti CTI-jälleenmyyjät tai -kumppanit luovat Open CTI -toteutukset. Kun sinulla on Open CTI -toteutus, se integroidaan Salesforceen
käyttämällä Salesforce-puhelukeskusta. Muista, että käyttövalmis Puhelukeskus-sovellus on Salesforce Classic -sovellus ja tukee vain
Salesforce Classicin Open CTI:tä. Jos haluat soittaa puheluita Lightning Experiencesta, luo Lightning Experience -sovellus ja käytä Lightning
Experiencen Open CTI:tä.
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CTI-jälleenmyyjät ja -kumppanit käyttävät Open CTI:tä JavaScript-koodissa API-kutsujen ja -prosessien upottamiseksi. Open CTI:n avulla
jälleenmyyjät ja kumppanit voivat:

• laatia Salesforce:en integroitavia CTI-järjestelmiä ilman CTI-sovittimia.

• luoda mukautettavia SoftPhoneja (puheluiden hallintatyökaluja), jotka toimivat Salesforcen ja Salesforce consolen täysin integroituina
osina.

• Tarjoa käyttäjille CTI-järjestelmiä, jotka ovat yhteensopivia sekä selaimien että alustojen kanssa, kuten CTI Microsoft® Internet Explorer®-,
Mozilla® Firefox®-, Apple® Safari®- tai Google Chrome™ -selaimelle Mac-, Linux- tai Windows-järjestelmille.

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide

Salesforce-puhelukeskus

Tuetut selaimet

Salesforce CTI Toolkit
CTI Toolkit sallii sovelluskehittäjien laatia tietokone–puhelin-integraation (CTI) sovittimia, jotka integroivat Salesforcen kolmansien
osapuolten CTI-järjestelmiin. CTI Toolkitin avulla sovelluskehittäjät voivat rakentaa CTI-sovittimia, joita Salesforce-puhelukeskuksen
käyttäjät asentavat koneisiinsa käyttääkseen CTI-järjestelmän ominaisuuksia SoftPhonen kautta.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

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

Tärkeää:  CTI Toolkitin tuki ollaan lopettamassa. CTI Toolkitillä laaditut SoftPhonet eivät toimi enää Spring ’17 -julkaisun jälkeen.
Jos haluat jatkaa SoftPhonen käyttämistä, siirrä CTI-toteutuksesi käyttämään Salesforce Open CTI:tä. Lisätietoja CTI Toolkitin tuen
lopettamisesta ja Open CTI:hin siirtymisestä on kohdassa Yleisimpiä kysymyksiä CTI Toolkit -tuen lopettamisesta.

CTI Toolkitista on kolme versiota. Kukin versio tarjoaa käyttäjille erilaisen Salesforce CRM Call Center -toiminnollisuuden. Salesforce jakaa
kuitenkin ainoastaan CTI Toolkitin versiota 4.0 tai uudempaa. Seuraavassa taulukossa luetellaan CTI-adaptereille käytettävissä oleva
toiminnollisuus, joka on rakennettu jokaiseen CTI-sovittimeen:

Versio 4.0 tai
uudempi

Versio 3.0 tai
uudempi

Version 2.0 tai
uudempi

Version 1.0 tai
uudempi

Toiminnollisuus

Muuta kenttiä ja
SoftPhone-puhelimessa
näkyvien kenttien
järjestystä

Muuta objekteja ja niiden
linkkien järjestystä
objekteihin, jotka näkyvät
SoftPhone-puhelimessa

Määritä
SoftPhone-puhelimessa
näkyvät kentät, jos
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Versio 4.0 tai
uudempi

Versio 3.0 tai
uudempi

Version 2.0 tai
uudempi

Version 1.0 tai
uudempi

Toiminnollisuus

yksittäinen tietue
määrätylle objektille
löytyy

Määritä ruudun
ponnahdusasetukset
tuleville kutsuille
yksittäisen, usean tai ei
tietueen vastaavuuksien
kanssa

Määritä
ponnahdusruudut
tulevilla kutsuille, jotka
näytetään jo auki olevissa
selainikkunoissa tai
uudessa selainikkunassa
tai välilehdissä

Määritä
ponnahdusruudut
saapuvien kutsujen
Visualforce-sivuille

Määritä
ponnahdusruudut
etsiäksesi sivuja saapuville
kutsuille useiden
tietueiden vastaavuuden
kanssa

Tarkastele
puhelukeskuksen versiota
Versio-kentästä
(kirjoita
Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Puhelukeskukset,
valitse Puhelukeskukset
ja valitse puhelukeskus).

Tarkastele SoftPhonen
tehostettua
käyttöliittymää
Salesforce-konsolin
alapalkissa

Kirjaa puhelut
Salesforce-konsolin
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Versio 4.0 tai
uudempi

Versio 3.0 tai
uudempi

Version 2.0 tai
uudempi

Version 1.0 tai
uudempi

Toiminnollisuus

mukautettavaan
vuorovaikutuslokiin

Tuetut selaimet, jotka
ovat toimialueiden
välisen viestinnän kanssa
yhteensopivia

Pienentää CTI-sovittimen
kokoa ja
monimutkaisuutta

Lisätietoja CTI-sovittimien mukauttamisesta ja rakentamisesta:

• CTI Toolkit Developer's Guide -opas (versio 4.0)

• CTI Toolkit Developer's Guide -opas (versiot 1.0–3.0)

Kumppanit ja sovelluskehittäjät voivat ladata CTI-sovittimen osoitteesta developer.salesforce.com. CTI-sovitin tarjoaa sinulle kaikki
lähdekoodit, kirjastot ja tiedostot, jotka tarvitset kehittääksesi oman mukautetun CTI-sovittimesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce-puhelukeskus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Puhelukeskus integroi Salesforcen kolmansien osapuolten tietokone–puhelin-integraatiojärjestelmiin
(CTI). Puhelukeskusten käyttäjät voivat tarkastella Salesforce-tietoja saapuvista puheluista, soittaa
puheluita suoraan Salesforcesta ja raportoida puhelun lopputuloksista, kestosta jne. Puhelukeskus
on loistava tapa parantaa paljon puhelimessa viettävien Salesforce-käyttäjien tuottavuutta.

Note: Muista, että käyttövalmis Puhelukeskus-sovellus on Salesforce Classic -sovellus ja tukee
vain Salesforce Classicin Open CTI:tä. Jos haluat soittaa puheluita Lightning Experiencesta,
luo Lightning Experience -sovellus ja käytä Lightning Experiencen Open CTI:tä.

Työskentele yhdessä sovelluskehittäjän tai kumppanin kanssa määrittääksenne puhelukeskuksen
ja luodaksenne CTI-toteutuksen, joka käyttää Open CTI API:a ja toimii nykyisen puhelinjärjestelmäsi
kanssa Useimmat puhelukeskukset luodaan asentamalla AppExchange-paketti. Sen jälkeen sinun
täytyy vain päättää, ketkä käyttäjistä voivat käyttää puhelukeskusta.

Kun puhelukeskus on määritetty, sen käyttäjät voivat soittaa ja vastaanottaa puheluita SoftPhonella.
Jokainen SoftPhone näyttäytyy ja käyttäytyy eri tavalla, koska jokainen CTI-toteutus on yksilöllinen. Konsolissa ja Lightning Experiencessa,
SoftPhonet näytetään alapalkissa. Salesforce Classicissa SoftPhonet näytetään jokaisen Salesforce-sivun vasemmassa sivupalkissa.

Puhelukeskus on täysin mukautettava. Voit muokata SoftPhone-asetteluita ja kohdistaa tiettyjä asetteluita valitsemillesi käyttäjäprofiileille.
Lisäksi voit lisätä puhelukeskuksen hakemistoihin puhelinnumeroita, jotta kaikki tärkeimmät puhelinnumerot ovat käyttäjiesi käytettävissä.

151

Puhelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_cti_developer_guide_2.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_cti_developer_guide.pdf
http://developer.salesforce.com


Kun tarpeesi muuttuvat, voit mukauttaa ja muuttaa puhelukeskustasi niiden mukaan. Pääkäyttäjänä voit tehdä joitakin mukautuksia itse.
Saatat kuitenkin haluta tehdä yhteistyötä sovelluskehittäjien tai kumppanien kanssa tehdäksesi ominaisuuksiin liittyviä muutoksia.

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskusten,
puhelukeskusten käyttäjien,
puhelukeskushakemistojen
ja SoftPhone-asettelujen
hallinta:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Pääkäyttäjän täytyy suorittaa useita tehtäviä ennen kuin Salesforce-käyttäjät voivat käyttää
puhelukeskusta.

Note: Muista, että käyttövalmis Puhelukeskus-sovellus on Salesforce Classic -sovellus ja tukee
vain Salesforce Classicin Open CTI:tä. Jos haluat soittaa puheluita Lightning Experiencesta,
luo Lightning Experience -sovellus ja käytä Lightning Experiencen Open CTI:tä.

1. Työskentele yhdessä sovelluskehittäjän tai kumppanin kanssa luodaksenne
tietokone–puhelin-integrointijärjestelmän (CTI), joka käyttää Open CTI API:a ja toimii nykyisen
puhelinjärjestelmäsi kanssa Useimmat puhelukeskukset luodaan asentamalla
AppExchange-paketti.

Jos olet kehittämässä omaa toteutustasi, määritä uusi puhelukeskustietue yrityksesi jokaiselle
nykyiselle CTI-järjestelmälle.

2. Kohdista Salesforce-käyttäjiä sopivaan puhelukeskukseen. Puhelukeskuksen käyttäjän on oltava
liitettynä puhelukeskukseen, jotta hän näkisi SoftPhonen.

3. Tee halutessasi muita mukautuksia.

• Määritä puhelukeskuksen numerohakemistot, joissa on lisänumeroita ja päivittyneitä
puhelinnumerohakujen tuloksia.

• Mukauta SoftPhone-asetteluja eri käyttäjäprofiileille, jotta esimerkiksi myyjän SoftPhone
näyttää asiaan liittyvät liidit, tilit ja mahdollisuudet, kun taas tukiedustajan SoftPhone näyttää
asiaan liittyvät tapaukset ja ratkaisut.

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide
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Sovittimien ottaminen käyttöön puhelukeskuskoneissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kaikkiin Salesforce CRM Call Center -palvelua käyttäviin koneisiin on asennettava CTI-sovitin, pois
lukien Open CTI:llä laaditut puhelukeskukset. CTI-sovitin on kevyt ohjelma, joka ohjaa Salesforce
SoftPhonen ulkoasua ja toimintaa. CTI Developer's Toolkit -versio määrittää SoftPhone-puhelimen
toiminnollisuudet.

Koska CTI-sovitin on suorassa tietoliikenneyhteydessä yksittäisen CTI-järjestelmän kanssa,
organisaation on käytettävä eri CTI-sovitinta kunkin käytössä olevan CTI-järjestelmän kanssa. Jos
organisaatio haluaa esimerkiksi integroida yhden Cisco IPCC Enterprise™ -puhelukeskuksen ja yhden
Cisco IPCC Express™ -puhelukeskuksen, organisaatiolla on oltava käytössään kaksi CTI-sovitinta.
Puhelukeskuksen käyttäjän koneessa pitää olla vain sen puhelinkeskuksen SoftPhonen CTI-sovitin,
johon yhteys muodostetaan.

Voit ladata SoftPhone CTI-sovittimen vierailemalla kohteessa AppExchange. Sovittimen
asennuspaketti sisältää sekä sovittimen asennustiedostot että puhelukeskuksen määritystiedoston,
jota voidaan käyttää sovittimen käytön yhteydessä.

Voit asentaa CTI-sovittimen yksittäiseen koneeseen suorittamalla CTI-sovittimen Setup.exe-sovelluksen Windows-järjestelmänvalvojana.

Jos haluat ottaa CTI-sovittimen käyttöön kaikissa puhelukeskuksen tietokoneissa yhtä aikaa, käytä asennusohjelman mukaan pakattua
.msi-tiedostoa ja haluamaasi ohjelmistonhallintajärjestelmää.

Kun CTI-sovitin on asennettu, voit suorittaa seuraavia toimenpiteitä.

• Voit käynnistää CTI-sovitinsovelluksen valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > salesforce.com > <CTI-järjestelmän nimi> Sovitin.
Voit vahvistaa, että CTI-sovitin on käynnissä, paikantamalla kuvakkeen  tietokoneen ilmaisinalueelta.

• Voit keskeyttää CTI-sovitinsovelluksen napsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta ( ) hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Exit
(Lopeta).

• Voit muokata CTI-sovittimen lokiasetuksia napsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta ( ) hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Logging... (Kirjaaminen...). CTI Log Settings -valintaikkunassa:

– Voit valita kirjattavat viestityypit. Pidä kirjaustasot tasolla Low - Errors, ellet tee sovittimen vianmääritystä.

– Voit määrittää CTI-sovittimen muodostamien kahden lokitiedoston sijainnin.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen määritystiedostot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Puhelukeskuksen määritystiedosto sisältää kenttä- ja arvojoukon, joita käytetään tietyn
CTI-sovittimenSalesforce-puhelukeskuksen määrittämiseen. Salesforce käyttää puhelukeskuksen
määritystiedostoja tukemaan useiden CTI-järjestelmätoimittajien Salesforce CRM Call Center
-integrointia.

Oletusarvoisesti kaikkien CTI-sovittimien asennuspakettien mukana tulee puhelukeskuksen
oletusmääritystiedosto, joka toimii nimenomaan kyseisen sovittimen kanssa. Tämä XML-tiedosto
sijaitsee sovittimien asennushakemistossa, ja se on nimetty sen tukeman CTI-järjestelmän mukaan.
Esimerkiksi Cisco IPCC Enterprise™ -sovittimen puhelukeskuksen oletusmääritystiedoston nimi on
CiscoIPCCEnterprise7x.xml.
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Tietyn CTI-sovittimen ensimmäinen puhelukeskusesiintymä on määritettävä tuomalla sovittimen puhelukeskuksen
määritystiedostoSalesforceen. Puhelukeskuksia voi luoda lisää kloonaamalla alkuperäisen puhelukeskuksen, joka on luotu tuonnin
yhteydessä.

Jos organisaatio muokkaa sovitinta tai muodostaa uuden sovittimen, sinun on mukautettava sovittimen puhelukeskuksen määritystiedostoa
siten, että se sisältää kaikki tarvittavat puhelukeskuksen lisätiedot. Jos esimerkiksi muodostat CTI-sovittimen järjestelmälle, joka tukee
varmuuskopiointipalvelinta, puhelukeskuksen määritystiedostossa tulee olla kentät varmuuskopiointipalvelimen IP-osoitteelle ja portin
numerolle. Jos CTI-sovitin on järjestelmässä, joka ei käytä varmuuskopiointipalvelinta, kyseisiä kenttiä ei tarvita niihin liittyvissä
puhelukeskuksen määritystiedostoissa.

Note:  Kun puhelukeskuksen määritystiedosto on tuotu Salesforceen, tiedostoon määritettyjä kenttiä ei voi muokata. Kyseisille
kentille määritettyjä arvoja voi kuitenkin muuttaa Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskuksen kloonaaminen

Puhelukeskuksen määritystiedoston tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
määritystiedostojen
tuominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Puhelukeskusten
hallintaoikeus

Voit luoda ensimmäisen puhelukeskuksen juuri asennetulle CTI-sovittimelle tuomalla sovittimen
puhelukeskuksen oletusmääritystiedostonSalesforceen seuraavalla tavalla:

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

2. Valitse Tuo.

3. Valitse Puhelukeskuksen määritystiedosto  -kentän vierestä Selaa ja siirry
puhelukeskuksen oletusmääritystiedoston kohdalle CTI-sovittimen asennushakemistossa. Tämä
XML-tiedosto on nimetty sovittimen tukeman CTI-järjestelmätyypin mukaan. Esimerkiksi Cisco™

IPCC Enterprise -sovittimen puhelukeskuksen oletusmääritystiedoston nimi on
CiscoIPCCEnterprise7x.xml. Kirjoita polku Puhelukeskuksen
määritystiedosto  -kenttään valitsemalla Avaa.

4. Tuo tiedosto ja palaa Kaikki puhelukeskukset -sivulle valitsemalla Tuo. Uusi puhelukeskustietue
lisätään muiden organisaation puhelukeskusten joukkoon luetteloon.

Note:  Jos näyttöön tulee Puhelukeskus, jolla on tämä sisäinen
nimi, on jo olemassa  -virheilmoitus, Salesforceen on jo tuotu tämän
CTI-sovittimen puhelukeskuksen määritystiedosto. Jos haluat luoda lisää
puhelukeskustietueita tälle CTI-sovittimelle, kloonaa sovittimelle aiemmin luotu
puhelukeskus ja lisää jokin toinen reqInternalName-arvo.

5. Voit muokata uuden puhelukeskuksen määrityksiä valitsemalla keskuksen nimen vierestä
Muokkaa.

Lisätietoja lisäpuhelukeskusten luomisesta tietylle CTI-sovittimelle on kohdassa Puhelukeskuksen
kloonaaminen sivulla 155.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta
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Puhelukeskuksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen luominen
tuomalla tai kloonaamalla:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskus vastaa organisaatiossasi jo olemassa olevaa yhden
tietokoneen-puhelinintegraatio CTI-järjestelmää. Salesforce-käyttäjät on kohdistettava
puhelukeskustietueeseen, ennen kuin he voivat käyttää Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia.

Puhelukeskustietueen voi luoda kahdella tavalla Salesforcessa:

• Tuo puhelukeskuksen määritystiedosto Salesforceen. Käytä tätä tapaa, kun luot ensimmäisen
puhelukeskuksen juuri asennetulle CTI-sovittimelle.

• Voit kloonata aiemmin luodun puhelukeskusmäärityksen. Käytä tätä tapaa, kun luot
lisäpuhelukeskuksia tietylle CTI-sovittimelle. Jos sinulla on esimerkiksi puhelukeskustietue
yhdessä paikassa sijaitsevalle Cisco IPCC Enterprise™ -puhelukeskukselle, voit kloonata kyseisen
tietueen jossakin toisessa paikassa sijaitsevalle Cisco IPCC Enterprise -puhelukeskukselle.

Jos haluat nähdä luotujen puhelukeskusten luettelon, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse Puhelukeskukset.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen määritystiedostot

Puhelukeskusten hallinta

Puhelukeskuksen näyttäminen ja muokkaaminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
tarkasteleminen ja
kloonaaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Jos haluat luoda useita puhelukeskuksia tietylle CTI-sovittimelle, voit kloonata aiemmin luodun
keskuksen. Jos sinulla on esimerkiksi puhelukeskustietue yhdessä paikassa sijaitsevalle Cisco IPCC
Enterprise™ -puhelukeskukselle, voit kloonata kyseisen tietueen jossakin toisessa paikassa sijaitsevalle
Cisco IPCC Enterprise -puhelukeskukselle.

Puhelukeskuksen kloonaaminen:

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

2. Napsauta kloonattavan puhelukeskuksen nimeä.

3. Valitse Kloonaa. Tämä toiminto avaa uuden puhelukeskuksen, ja voit muokata samoja kenttiä
ja arvoja kuin alkuperäisessä puhelukeskuksessa. Vain Sisäinen nimi  -kenttä on
tarkoituksella tyhjä, jotta siihen voi kirjoittaa uuden nimen. Sisäinen nimi  -kenttä voi olla
enintään 40 aakkosnumeerisen merkin pituinen ja sen on alettava kirjaimella. Sisäinen
nimi  -määrityksen on oltava yksilöivä kunkin organisaatiolle määritetyn puhelukeskuksen
osalta.

4. Tee lisämuutoksia uuteen puhelukeskukseen tarpeen mukaan.

5. Tallenna uusi puhelukeskus valitsemalla Tallenna tai palaa Kaikki puhelukeskukset -sivulle
tallentamatta kloonattua puhelukeskusta valitsemalla Peruuta.
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Note:  Jos sinulla on johonkin kenttään vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun tietueeseen.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta

Puhelukeskuksen näyttäminen ja muokkaaminen

Puhelukeskuksen määritystiedoston tuominen

Puhelukeskuksen näyttäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskus vastaa organisaatiossasi jo olemassa olevaa yhden
tietokoneen-puhelinintegraatio CTI-järjestelmää. Salesforce-käyttäjät on kohdistettava
puhelukeskustietueeseen, ennen kuin he voivat käyttää Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia.

Puhelukeskusten tietojen tarkasteleminen:

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

2. Napsauta tarkasteltavan puhelukeskuksen nimeä.

Puhelukeskuksen lisätiedot -sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• Voit muokata puhelukeskuksen ominaisuuksia valitsemalla Muokkaa.

• Napsauta Poistapoistaaksesi puhelukeskustietueen Salesforcesta. Kun puhelukeskus poistetaan,
myös kaikki siihen liittyvät hakemistonumerot poistetaan. Puhelukeskukseen liittyvät käyttäjät
on kohdistettava toiseen puhelukeskukseen, jotta he voivat jatkaa Salesforce CRM Call Center
in ominaisuuksien käyttämistä.

• Valitsemalla Kloonaa voit luoda puhelukeskuksesta kopion, jolla on samat kentät ja arvot kuin
nykyisellä puhelukeskuksella.

• Napsauta Puhelukeskuksen käyttäjien hallintanimetäksesi Salesforce-käyttäjiä tämän
puhelukeskuksen jäseniksi.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä
ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla
SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta

HTTPS:n käyttöönotto puhelukeskuksessa

Puhelukeskuksen määritystiedostot
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Puhelukeskusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen tuominen,
tarkasteleminen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskus vastaa organisaatiossasi jo olemassa olevaa yhden
tietokoneen-puhelinintegraatio CTI-järjestelmää. Salesforce-käyttäjät on kohdistettava
puhelukeskustietueeseen, ennen kuin he voivat käyttää Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia.

Jos haluat nähdä luotujen puhelukeskusten luettelon, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse Puhelukeskukset. Tällä sivulla voit tehdä
seuraavat toimet:

• Napsauta puhelukeskuksen nimeä tarkastellaksesi sen lisätietoja.

• Napsauta Tuotuodaksesi aiemmin puhelukeskuksen määritystiedoston.

• Napsauta Muokkaa minkä tahansa puhelukeskuksen vierestä muokataksesi sen tietoja.

• Napsauta Poista minkä tahansa puhelukeskuksen vierestä poistaaksesi sen tietueen Salesforcesta.
Kun puhelukeskus poistetaan, myös kaikki siihen liittyvät hakemistonumerot poistetaan.
Puhelukeskukseen liittyvät käyttäjät on kohdistettava toiseen puhelukeskukseen, jotta he voivat
jatkaa Salesforce CRM Call Center in ominaisuuksien käyttämistä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskuksen määritystiedostot

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen hakemiston mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskushakemistojen
hallinta:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Jokaisessa Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskuksessa on puhelukeskushakemisto, jonka
avulla käyttäjät voivat etsiä puhelinnumeroita koko organisaatiosta. Voit mukauttaa
puhelukeskushakemistoja seuraavasti.

• Voit lisätä numeroita hakemistoon joko yksittäisen puhelukeskuksen tai kaikkien organisaatiolle
määritettyjen puhelukeskusten osalta.

• Voit päivittää puhelinnumeroiden hakuasetteluja.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskusten hallinta

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta
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Numeron lisääminen puhelukeskushakemistoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lisähakemistonumeron
tarkasteleminen,
lisääminen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Voit mukauttaa puhelukeskushakemistoja lisäämällä numeroita joko yhteen puhelukeskukseen tai
kaikkiin organisaation määritettyihin puhelukeskuksiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hakemistonumerot  ja valitse
Hakemistonumerot. Tällä sivulla voit

• muokata aiemmin määritettyä hakemistonumeroa valitsemalla Muokkaa.

• poistaa aiemmin määritetyn hakemistonumeron valitsemalla Poista.

• tarkastella aiemmin määritetyn lisähakemistonumeron tietoja Lisähakemistonumeron
lisätiedot -sivulla napsauttamalla numeron nimeä. Tällä sivulla voit muokata numeroa
valitsemalla Muokkaa, poistaa sen valitsemalla Poista tai luoda nopeasti uuden
lisähakemistonumeron, jolla on samat tiedot kuin aiemmin luodulla, valitsemalla Kloonaa.

2. Voit määrittää uuden lisähakemistonumeron valitsemalla Uusi.

3. Kirjoita Nimi-kenttään tunniste, josta lisähakemistonumeron voi tunnistaa.

4. Syötä Puhelin-kenttään puhelinnumero, mukaan lukien kansainväliset maatunnukset.
Puhelinnumeroon ei tarvitse lisätä etunumeroa, kuten 9 tai 1.

5. Valitse Puhelukeskus-kenttään puhelukeskushakemisto, johon haluat lisätä uuden
hakemistonumeron. Jos haluat lisätä numeron organisaation jokaiseen
puhelukeskushakemistoon, valitse -- Globaali --.

6. Voit halutessasi kirjoittaa Kuvaus-kenttään lisätietoja lisähakemistonumerosta.

7. Voit tallentaa numeron ja palata Kaikki lisähakemistonumerot -sivulle valitsemalla Tallenna.
Voit vaihtoehtoisesti tallentaa numeron ja luoda uuden numeron valitsemalla Tallenna ja uusi.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen hakemiston mukauttaminen
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SoftPhone-asetteluiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhone-asettelun
tarkasteleminen, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

SoftPhone on mukautettava puheluiden hallintatyökalu, joka näytetään puhelukeskuksiin
kohdistetuille käyttäjille, joiden koneille on asennettu CTI-adaptereita. Voit suunnitella mukautettuja
SoftPhone-asetteluja ja kohdistaa ne Salesforce CRM Call Center -käyttäjille heidän käyttäjäprofiiliensa
mukaan samalla tavalla kuin sivun asetteluja. Lisätietoja on kohdissa:

• Mukautetun SoftPhone-asettelun suunnitteleminen

• SoftPhone-asettelun määrittäminen käyttäjäprofiilille

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskusten hallinta

Mukautetun SoftPhone-asettelun suunnitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhone-asettelun
tarkasteleminen, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

SoftPhone-asettelussa voit hallita puheluihin liittyviä näkyvissä olevia kenttiä ja Salesforce-objekteja,
joita haetaan saapuvalle puhelulle. Mukautetun SoftPhone-asettelun suunnitteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään SoftPhone-asettelut  ja valitse
SoftPhone-asettelut.

2. Luo uusi SoftPhone-asettelumääritys valitsemalla Uusi tai tarkastele tai muokkaa aiemmin
luotua asettelumääritystä valitsemalla sen nimen vierestä Muokkaa.

3. Kirjoita Nimi-kenttään tunniste, joka yksilöi SoftPhone-asettelumäärityksen.

4. Valitse Valitse puhelutyyppi  -valintaluettelosta puhelutyyppi, jossa haluat käyttää
näkyvissä olevaa SoftPhone-asettelua. Voit määrittää jokaisessa SoftPhone-asettelumäärityksessä
eri asettelut saapuville, lähteville ja sisäisille puheluille. Nämä kolme asettelua ryhmitetään
yhteen yksittäiseen SoftPhone-asettelumääritykseen.

5. Valitse Näytä nämä puheluun liittyvät kentät  -osiosta Muokkaa, jos haluat
lisätä tai poistaa kenttiä tai muuttaa niiden järjestystä näkyvissä olevassa SoftPhone-asettelussa.

• Voit lisätä kentän SoftPhone-asetteluun, valitsemalla kentän Käytettävissä-luettelosta ja
valitsemalla sitten Lisää.

• Jos haluat poistaa kentän SoftPhone-asettelusta, valitse se Valinnat-luettelosta ja valitse
Poista.

• Jos haluat muuttaa kenttien järjestystä SoftPhone-asettelussa, valitse kenttä
Valinnat-luettelosta ja valitse sitten Ylös tai Alas.

Kaikki tekemäsi muutokset päivitetään automaattisesti SoftPhone-asettelun esikatselukuvaan, joka on sivulla oikealla. Jos haluat
piilottaa Käytettävissä- ja Valinnat-luettelot, valitse Tiivistä.

159

Puhelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Puhelimeen liittyvät kentät näkyvät käyttäjän SofPhone-puhelimessa ainoastaan, jos kyseiselle kentälle on käytettävissä voimassa
oleva arvo. Jos esimerkiksi lisäät Soittajan tunnus -kentän lähtevän puhelun asetteluun, soittajan tunnus ei tule näkyviin.

6. Valitse Näytä seuraavat Salesforce-objektit  -osiossa Lisää tai poista objekteja, jos haluat lisätä tai poistaa
puheluihin liittyviin objekteihin viittaavia linkkejä tai muuttaa niiden järjestystä.

7. Valitsemalla valittujen objektien luettelon alapuolelta Jos löytyy yksi <Objekti>, näytä  -rivien vierestäMuokkaa
voit määrittää kentät, jotka näytetään SoftPhone-asettelussa, jos kyseiselle objektille löytyy vain yksi tietue. Voit lisätä ja poistaa kenttiä
ja muuttaa niiden järjestystä.

8. Napsauta Ruudun ponnahdusasetukset  -osiossa (tuleville puhelutyypeille) Muokkaa kunkin tyyppisen tietueen vastaavan
rivin vieressä määrittääksesi, mitkä ruudut pitäisi olla näkyvissä, kun tulevan puhelun tiedot vastaavat tai eivät vastaa Salesforcessa
olevia tietueita. Seuraava taulukko kuvaa kutakin tietuetta vastaavaa riviä ja sen ruudun ponnahdusasetuksia:

Ruudun ponnahdusasetuksetKuvausTietuetta vastaava rivi

Nykyinen selainikkuna
Valitse näyttääksesi avoimissa
selainikkunoissa.

Käytä määrittääksesi, missä
ponnahdusruudut näkyvät.

Ruutu ponnahtaa auki

Uusi selainikkuna tai
välilehti

Valitse näyttääksesi uusissa
selainikkunoissa tai välilehdissä.

Käyttäjän selaimet saattavat käsitellä näitä
asetuksia eri tavalla:

• Internet Explorer 6.0 näyttää
ponnahdusruudut uusissa ikkunoissa.

• Internet Explorer 7.0 näyttää
ponnahdusruudut sen perusteella,
mitä käyttäjät valitsevat sen
välilehtiasetuksissa.

• Firefox 3.5 näyttää ponnahdusruudut
sen perusteella, miten käyttäjät
valitsevat välilehtiasetuksissa.

Ei ponnahdusruutuja
Valitse, jos et halua mitään ruutuja
näytölle.

Käytä määrittääksesi ruudun
ponnahdusasetukset sille, missä tulevan
kutsun tiedot eivät vastaa mitään nykyisiä
Salesforce-tietueita.

Ei vastaavia tietueita

Ponnahda uuteen
Valitse näyttääksesi uusi tietuesivu,
jonka määrität avattavassa luettelossa.

Ponnahda
Visualforce-sivulle

Valitse näyttääksesi määrätyn
Visualforce-sivun.

CTI-sovitin välittää tietoja kutsusta
Visualforce-sivulle URL-osoitteen
kautta. Tämä sisältää vähintään ANI:n
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Ruudun ponnahdusasetuksetKuvausTietuetta vastaava rivi

(kutsujan tunnus) ja DNIS:in (kutsujan
valitsema numero). URL voi tarvittaessa
välittää lisätietoja Visualforce-sivulle.

Ei ponnahdusruutuja
Valitse, jos et halua mitään ruutuja
näytölle.

Käytä määrittääksesi ruudun
ponnahdusasetukset sille, missä tulevan
tulevan kutsun tiedot vastaavat yhtä
Salesforce-tietuetta.

Yksittäinen vastaava tietue

Ponnahduta lisätietosivu
Valitse näyttääksesi vastaavan tietueen
lisätietosivu.

Ponnahda
Visualforce-sivulle

Valitse näyttääksesi määrätyn
Visualforce-sivun.

CTI-sovitin välittää tietoja kutsusta
Visualforce-sivulle URL-osoitteen
kautta. Tämä sisältää vähintään ANI:n
(kutsujan tunnus) ja DNIS:in (kutsujan
valitsema numero). URL voi tarvittaessa
välittää lisätietoja Visualforce-sivulle.

Ei ponnahdusruutuja
Valitse, jos et halua mitään ruutuja
näytölle.

Käytä määrittääksesi ruudun
ponnahdusasetukset sille, missä tulevan
tulevan kutsun tiedot vastaavat useampaa
kuin yhtä Salesforce-tietuetta.

Monia vastaavia tietueita

Ponnahda hakusivulle
Valitse näyttääksesi hakusivu.

Ponnahda
Visualforce-sivulle

Valitse näyttääksesi määrätyn
Visualforce-sivun.

CTI-sovitin välittää tietoja kutsusta
Visualforce-sivulle URL-osoitteen
kautta. Tämä sisältää vähintään ANI:n
(kutsujan tunnus) ja DNIS:in (kutsujan
valitsema numero). URL voi tarvittaessa
välittää lisätietoja Visualforce-sivulle.

Jos haluat piilottaa laajennetut tietueen vastaavat rivit, valitse Tiivistä.

Tämä osio näkyy vain, jos CTI-sovittimesi rakennettiin käyttämällä CTI Developer's Toolkit 2.0 -versiota tai uudempaa.

9. Voit määrittää jäljelle jääneiden puhelutyyppien SoftPhone-asettelut Valitse puhelutyyppi  -valintaluettelossa.

10. Valitse Tallenna.
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Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

SoftPhone-asettelun määrittäminen käyttäjäprofiilille

SoftPhone-asettelun määrittäminen käyttäjäprofiilille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhone-asettelun
määrittäminen
käyttäjäprofiilille:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt vähintään yhden mukautetun SoftPhone-asettelun, voit määrittää niitä
käyttäjäprofiileille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään SoftPhone-asettelut  ja valitse
SoftPhone-asettelut.

2. Valitse Asettelun kohdistus.

3. Valitse kullekin sivulla näkyvälle käyttäjäprofiilille SoftPhone-asettelu, jota profiilin tulee käyttää.
Profiilit ovat luettelossa tällä sivulla vain, jos ne ovat parhaillaan puhelukeskukseen määritettyjä
käyttäjiä tai jos niille on jo määritetty mukautettu SoftPhone-asettelu.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Puhelukeskuksen käyttäjät näkevät uuden SoftPhone-asettelun kirjautuessaan seuraavan
kerran Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

SoftPhone-asetteluiden mukauttaminen
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HTTPS:n käyttöönotto puhelukeskuksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTTPS:n käyttöönotto
puhelukeskuksessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Puhelukeskusten
hallintaoikeus

CTI Toolkit -versiolla 4.0 laadituilla CTI-sovittimilla voit määrittää puhelukeskuksellesi suojatun
URL-osoitteen tai osoitteen, joka käyttää suojautua hypertekstin siirtoprotokollaa (HTTPS). HTTPS:n
käyttö tarjoaa puhelukeskuksellesi lisäsuojausta ja auttaa estämään Sekoitettu sisältö -varoituksia,
joita voi tulla selaimeen, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää HTTPS-protokollaa, mutta puhelukeskus
ei.

HTTPS:n käyttöönotto:

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

2. Napsauta puhelukeskuksen nimeä.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Kirjoita sovittimesi suojattu URL CTI-sovittimen URL  -kenttään. Esimerkiksi
https://localhost:11000.

5. Napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Sen lisäksi, että määrität suojatun URL-osoitteen puhelukeskuksen asetukset
-sivulla, sinun on myös tehtävä muutokset CTI-sovittimen määritystiedostoon sekä luotava
ja asennettava CTI-sovittimelle uusi sertifikaatti. Lisätietoja on kohdassa CTI Toolkit -kehittäjän
opas.

Note:  Aiemmat CTI-versiot ovat suojattua, mutta käyttävät erilaista Windows®-teknologiaa
kuin CTI 4.0.

KATSO MYÖS:

Salesforce CTI Toolkit

Puhelukeskuksen määrittäminen
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Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen käyttäjien
lisääminen ja poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce-käyttäjä ei voi tarkastella Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia, ellei pääkäyttäjä ole
määrittänyt puhelukeskusta käyttäjälle. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen

• Käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta

Jokaisella puhelukeskuksen käyttäjällä on oikeudet omiin SoftPhone-asetuksiin, joissa määritetään:

• kirjautuuko käyttäjä automaattisesti sisään SoftPhoneen, kun hän kirjautuu Salesforceen

• miten tietue näytetään, kun se on ainoa saapuvaa puhelua vastaava tietue.

Voit muuttaa kaikkien uusien puhelukeskuksen käyttäjien oletusarvoisia omia SoftPhone-asetuksia
Force.com API:n avulla.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta

Käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien lisääminen
puhelukeskukseen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen Salesforce CRM Call Center -palvelussa:

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

2. Napsauta sen puhelukeskuksen nimeä, johon haluat kohdistaa Salesforce-käyttäjän.

3. Valitse Puhelukeskuksen käyttäjät -luettelosta Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta.

4. Valitse Lisää käyttäjiä.

5. Hae puhelukeskukseen kohdistettavia Salesforce-käyttäjiä määrittämällä hakuehtoja.

6. Napsauta Etsi nähdäksesi hakuehtojasi vastaavat Salesforce-käyttäjät. Kaikki puhelukeskukseen
jo kuuluvat käyttäjät jätetään pois hakutuloksista, koska käyttäjälle voi määrittää vain yhden
puhelukeskuksen kerrallaan.

7. Valitse kunkin puhelukeskukseen määritettävän käyttäjän viereinen valintaruutu ja valitse Lisää
puhelukeskukseen.

Voit vaihtoehtoisesti muuttaa tietyn käyttäjän puhelukeskusta käyttäjän muokkaussivulla seuraavasti.

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

2. Valitse käyttäjän nimen vierestä Muokkaa.
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3. Muokkaa Puhelukeskus-kenttää asianmukaisesti. Voit vaihtaa käyttäjän puhelukeskuksen napsauttamalla hakukuvaketta ( )
tai valitsemalla uuden puhelukeskuksen tai voit poistaa käyttäjän hänen nykyisestä puhelukeskuksestaan poistamalla puhelukeskuksen
nimen kentästä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen luominen

Käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien poistaminen
puhelukeskuksesta:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta Salesforce CRM Call Center -palvelussa:

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

2. Valitse sen puhelukeskuksen nimi, josta haluat poistaa Salesforce-käyttäjän.

3. Valitse keskukseen liittyvästä Puhelukeskuksen käyttäjät -luettelosta Puhelukeskuksen
käyttäjien hallinta.

4. Valitse puhelukeskuksesta poistettavan käyttäjän nimen vierestä Poista.

Voit poistaa useita käyttäjiä kerralla valitsemalla poistettavien käyttäjien
Toiminto-valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista käyttäjiä.

Voit vaihtoehtoisesti muuttaa tietyn käyttäjän puhelukeskusta käyttäjän muokkaussivulla seuraavasti.

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

2. Valitse käyttäjän nimen vierestä Muokkaa.

3. Muokkaa Puhelukeskus-kenttää asianmukaisesti. Voit vaihtaa käyttäjän puhelukeskuksen

napsauttamalla hakukuvaketta ( ) tai valitsemalla uuden puhelukeskuksen tai voit poistaa
käyttäjän hänen nykyisestä puhelukeskuksestaan poistamalla puhelukeskuksen nimen kentästä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen luominen
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Web-keskustelukanavien luominen

Live Agent pääkäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -määritykset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Tervetuloa pääkäyttäjien Live Agentiin! Live Agent on kaikenkattava chat-ratkaisu, jonka avulla
tukiorganisaatiosi agentit ja tukivalvojat voivat auttaa asiakkaita helposti. Live Agentin avulla
tukiorganisaatiosi voi hyödyntää Salesforce-konsolissa saatavilla olevia kokonaisvaltaisia
asiakaspalvelutyökaluja, tarjoten samalla reaaliaikaista tukea keskustelun kautta.

Pääkäyttäjänä voit määrittää ja mukauttaa Live Agentin käyttäjillesi, mukaan lukien agentit ja
tukivalvojat. Live Agent on helppo määrittää ja mukauttaa. Voit ottaa käyttöön useita erilaisia
ominaisuuksia, joita agenttisi ja valvojasi voivat käyttää auttaakseen asiakkaita.

Live Agentin käyttöönottaminen, määrittäminen ja toteuttaminen Salesforceorganisaatiollesi sisältää
muutaman tärkeän vaiheen. Aloitetaanpa.
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Live Agent -perustoteutuksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -määritykset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ennen kuin voit mukauttaa Live Agentia, sinun täytyy luoda Salesforce-organisaatiollesi Live Agent
-perustoteutus. Kun olet suorittanut perusmääritykset, sinulla on toimiva Live Agent -toteutus, jota
agenttisi voivat käyttää keskustellakseen asiakkaiden kanssa.
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Live Agentin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita Live Agentin käyttö ottamalla se käyttöön Salesforce-organisaatiossasi. Kun olet ottanut Live
Agentin käyttöön, voit mukauttaa sitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live Agent -asetukset  ja valitse
Live Agent -asetukset.

2. Valitse Ota Live Agent käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.
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Live Agent -käyttäjien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Live Agentin käyttöoikeuden
myöntäminen agenteille:
• Hallinnallinen "API

käytössä" -käyttöoikeus

Sinun täytyy kohdistaa käyttäjäsi Live Agent -käyttäjiksi ennen kuin he voivat auttaa asiakkaita
keskusteluiden kautta. Live Agent -käyttäjät ovat tukiagentteja ja valvojia, joilla on
Salesforce-käyttöoikeudet asiakkaiden auttamiseksi keskustelun avulla.

Kaikilla Live Agent -käyttäjillä täytyy olla hallinnallinen API käytössä  -käyttöoikeus valittuna
profiileissaan ennen kuin he voivat käyttää Live Agentia.

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

2. Napsauta Muokkaa käyttäjän nimen vierestä.

3. Valitse Live Agent -käyttäjä. Jos et näe tätä valintaruutua, varmista, että
tukiorganisaatiosi on ostanut tarpeeksi Live Agent -ominaisuuslisenssejä.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut käyttäjiä, muista kohdistaa heille Live Agent -kokoonpano ja liittää heille
asianmukaiset taidot.
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Live Agent -tukiagenttien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Sinun täytyy ottaa käyttöön joitakin tiettyjä käyttöoikeuksia Live Agent -tukiagenteille, jotta he voivat
käyttää kaikkia asiakkaiden auttamiseen tarvittavia työkaluja.

Yleiset käyttöoikeudet

KuvausTarvittavat käyttöoikeudet

Vaaditaan kaikille Live Agent -käyttäjilleAPI käytössä

Objektin käyttöoikeudet

HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

Suosittelemme, ettet
sallit agenttien luoda,
muokata tai poistaa
istuntotietueita.
Istuntotietueet
luodaan
automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on

Sallii agenttien
tarkastella
istuntotietueita

LukuoikeusLive Agent -istunnot

tarjota sinulle tietoja
agenttiesi
online-tilassa
käyttämästä ajasta,
joten suosittelemme,
ettet salli agenttien
muuttaa niitä.

Suosittelemme, ettet
sallit agenttien luoda,

Sallii agenttien
tarkastella
vierailijatietueita

LukuoikeusLive Chat -vierailijat

muokata tai poistaa
vierailijatietueita.
Vierailijatietueet
luodaan
automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on
liittää asiakkaasi heidän
keskustelulokeihinsa,
joten suosittelemme,
ettet salli agenttien
muuttaa niitä.

Suosittelemme, ettet
sallit agenttien luoda,

Sallii agenttien
tarkastella
keskustelulokeja

LukuoikeusLive Chat
-keskustelulokit

muokata tai poistaa
keskustelulokeja.
Keskustelulokit
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HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

luodaan automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on tarjota
sinulle kopio agenttiesi ja
asiakkaiden välisestä
vuorovaikutuksesta., joten
suosittelemme, ettet salli
agenttien muuttaa niitä.

Ilman Pikatekstin lukuoikeutta
agentit eivät voi käyttää

Sallii agenttien tarkastella
Pikateksti-viestejä ja sisällyttää
Pikateksti keskusteluihin.

LukuoikeusPikateksti

Salesforce-konsolin
Pikateksti-sivupalkkia.

Jos Pikateksti-viestien tulee olla
standardoituja kaikkialla

Sallii agenttien luoda
Pikateksti-viestejä

Luontioikeus

organisaatiossasi, älä salli
agenttiesi luoda
Pikateksti-viestejä. Myönnä tässä
tapauksessa luontioikeus
tukivalvojille.

Jos Pikateksti-viestien tulee olla
standardoituja kaikkialla

Sallii agenttien muokata
Pikateksti-viestejä

Muokkausoikeus

tukiorganisaatiossasi, älä salli
agenttiesi muokata
Pikateksti-viestejä. Myönnä tässä
tapauksessa muokkausoikeus
tukivalvojille.

Jos Pikateksti-viestien tulee olla
standardoituja kaikkialla

Sallii agenttien poistaa
Pikateksti-viestejä

Poisto-oikeus

organisaatiossasi, älä salli
agenttiesi poistaa
Pikateksti-viestejä. Myönnä tässä
tapauksessa poisto-oikeus
tukivalvojille.
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Live Agent -tukivalvojien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Sinun täytyy ottaa käyttöön tiettyjä käyttöoikeuksiaLive Agent -tukivalvojille, jotta he voivat käyttää
kaikkia agenttien toimintojen ja asiakkaiden tietojen valvomiseen tarvittavia työkaluja.

Yleiset käyttöoikeudet

KuvausTarvittavat käyttöoikeudet

Vaaditaan kaikille Live Agent -käyttäjilleAPI käytössä

KuvausValinnainen käyttöoikeus

Sallii valvojien kohdistaa agenteille taitoja.Live Agent -taitojen kohdistusoikeus käyttäjille

Objektin käyttöoikeudet

HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

Ei mitäänSallii valvojien
tarkastella
istuntotietueita

LukuoikeusLive Agent -istunnot

Istuntotietueet
luodaan

Sallii valvojien luoda
istuntotietueita

Luontioikeus

automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on
tarjota sinulle tietoja
agenttiesi
online-tilassa
käyttämästä ajasta.
Emme suosittele
näiden tietueiden
peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille
oikeudet luoda niitä
manuaalisesti.

Istuntotietueet
luodaan

Sallii valvojien muokata
istuntotietueita

Muokkausoikeus

automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on
tarjota sinulle tietoja
agenttiesi
online-tilassa
käyttämästä ajasta.
Emme suosittele
näiden tietueiden
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HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

peukaloimista, mutta voit
myöntää valvojille oikeudet
muokata niitä.

Istuntotietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien poistaa
istuntotietueita

Poisto-oikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
tietoja agenttiesi online-tilassa
käyttämästä ajasta. Emme
suosittele näiden tietueiden
peukaloimista, mutta voit
myöntää valvojille oikeudet
poistaa niitä.

Ei mitäänSallii valvojien tarkastella
keskustelulokeja

LukuoikeusLive Chat -keskustelulokit

Keskustelulokit luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien luoda
keskustelulokeja

Luontioikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
kopio agenttiesi ja asiakkaiden
välisestä vuorovaikutuksesta.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
luoda keskustelulokeja
manuaalisesti.

Keskustelulokit luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien muokata
keskustelulokeja

Muokkausoikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
kopio agenttiesi ja asiakkaiden
välisestä vuorovaikutuksesta.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
muokata keskustelulokeja.

Keskustelulokit luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien poistaa
keskustelulokeja

Poisto-oikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
kopio agenttiesi ja asiakkaiden
välisestä vuorovaikutuksesta.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
poistaa keskustelulokeja.

Ei mitäänSallii valvojien tarkastella
vierailijatietueita

LukuoikeusLive Chat -vierailijat

173

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

Vierailijatietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien luoda
vierailijatietueita

Luontioikeus

tehtävänä on liittää asiakkaasi
heidän keskustelulokeihinsa.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
luoda niitä manuaalisesti.

Vierailijatietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien muokata
vierailijatietueita

Muokkausoikeus

tehtävänä on liittää asiakkaasi
heidän keskustelulokeihinsa.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
muokata niitä.

Vierailijatietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien poistaa
vierailijatietueita

Poisto-oikeus

tehtävänä on liittää asiakkaasi
heidän keskustelulokeihinsa.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
poistaa niitä.

Ei mitäänSallii valvojien tarkastella
Pikateksti-viestejä

LukuoikeusPikateksti

Ei mitäänSallii valvojien luoda
Pikateksti-viestejä

Luontioikeus

Ei mitäänSallii valvojien muokata
Pikateksti-viestejä

Muokkausoikeus

Ei mitäänSallii valvojien poistaa
Pikateksti-viestejä

Poisto-oikeus
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Live Agent -taitojen luominen ja kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Taitojen kohdistaminen
(valvojat):
• Live Agent -taitojen

kohdistusoikeus
käyttäjille

Taidot osoittavat agenttiesi ammattitaidot. Kun kohdistat agentille taidon, hän saa siihen liittyviä
keskustelupyyntöjä. Voit myös sallia valvojiesi kohdistaa agenteille taitoja.

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

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita taidon nimi.

Voit esimerkiksi luoda "Tilit"-nimisen taidon agenteille, jotka ovat erikoistuneet asiakastileihin
liittyviin kysymyksiin.

4. Valitse Kohdista käyttäjät -alueelta taitoon liitettävät käyttäjät.

5. Valitse Kohdista profiilit -alueelta taitoon liitettävät profiilit.

6. Napsauta Tallenna.

Jos haluat sallia valvojien kohdistaa taitoja, ota "Kohdista Live Agent -taitoja käyttäjille" -käyttöoikeus
käyttöön heidän profiileissaan tai kohdista se yksittäisille käyttäjille käyttöoikeusjoukolla. Kun valvojilla
on tämä käyttöoikeus, he voivat päivittää taitoihin kohdistettuja profiileja ja käyttäjiä kohdasta
Määritykset > Mukauta > Live Agent -taidot.
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Live Agent -kokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen luominen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Live Agent -kokoonpanot määrittävät agenttien ja heidän valvojiensa käytettävissä olevat Live Agent
-toiminnot, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa. Luo Live Agent -kokoonpanoja hallitaksesi
Salesforce-konsolissa olevan Live Agent toimintoja.

Luo profiileja ja käyttäjiä ennen kokoonpanojen luomista toimiaksesi tehokkaammin. Tällä tavalla
voit luoda kokoonpanon ja kohdistaa sen käyttäjille ja profiileille samalla kertaa.

Live Agent -kokoonpanojen avulla voit hallita käyttäjiesi käyttöoikeuksia tiettyihin Live Agent
-ominaisuuksiin. Voit luoda useita kokoonpanoja, jotka määrittävät Live Agent -toiminnot erityyppisille
käyttäjille. Voit esimerkiksi luoda kokoonpanon kokeneille agenteille, joka tarjoaa heille laajemmat
käyttöoikeudet kuin uusille agenteille. Voisit myös luoda tukivalvojille kokoonpanon, joka antaa
heille heidän työntekijöidensä valvomiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

1. Aloita kokoonpanojen luominen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live
Agent -kokoonpanot  ja valitsemalla Live Agent -kokoonpanot.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Live Agent -kokoonpanosi asetukset.

4. Napsauta Tallenna.
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Live Agent -kokoonpanoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -kokoonpanoasetukset määrittävät agenttien ja heidän valvojiensa käytettävissä olevat
toiminnot, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat Live Agent -kokoonpanoa.

Perustiedot

Määritä perustoiminnot, joita agenttisi voivat käyttää keskustellessaan asiakkaiden kanssa.

Mitä se tekeeAsetus

Nimeää kokoonpanon.

Tämä kokoonpanon nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Live Agent -kokoonpanon nimi

Määrittää Live Agent -kokoonpanon API-nimen.Kehitysnimi

Osoittaa, kuinka moneen keskusteluun tähän
kokoonpanoon kohdistettu agentti voi osallistua
samanaikaisesti.

Keskustelukapasiteetti

Osoittaa, voivatko agentit nähdä asiakkaan
kirjoittaman tekstin ennen kuin asiakas lähettää
keskusteluviestin.

Esitarkastelu käytössä

Osoittaa, kuuleeko agentti äänimerkin
saadessaan uuden keskustelupyynnön.

Pyynnön äänimerkki käytössä

Osoittaa, soitetaanko äänimerkki, kun
keskusteluyhteys katkeaa.

Yhteys katkesi -äänimerkki
käytössä

Osoittaa, näkeekö agentti työpöytähälytyksen
saadessaan uuden keskustelupyynnön.

Ilmoitukset käytössä

Määrittää asiakkaille keskusteluikkunassa
näytettävän agentin nimen.

Mukautettu agentin nimi

Määrittää mukautetun tervehdysviestin, jonka
asiakas näkee automaattisesti, kun agentti
hyväksyy asiakkaan keskustelupyynnön.

Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä
mukauttaaksesi tervehdyksesi tietoja käyttämällä

Automaattinen tervehdys

Käytettävissä olevat yhdistämiskentät -työkalua.
Voit mukauttaa keskustelukokemusta
käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä, jotka
lisäävät asiakkaan nimen tervehdykseen.

Note:  Jos määrität automaattisesti
tervehdysviestin sekä Live Agent
-kokoonpanoosi että yksittäiseen
keskustelupainikkeeseen,
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Mitä se tekeeAsetus

keskustelupainikkeeseesi liittyvä viesti korvaa kokoonpanosi
liittyvän viestin.

Asettaa agentin Live Agent -tilaksi automaattisesti "Poissa", kun
agentti hylkää keskustelupyynnön.

Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun agentit on kohdistettu
työntöreititystä käyttäviin keskustelupainikkeisiin.

Automaattisesti Poissa, kun pyyntö evätään

Muuta agentin Live Agent -tila arvoon "Poissa", kun hänelle siirretty
keskustelupyyntö aikakatkaistaan.

Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun agentit on kohdistettu
työntöreititystä käyttäviin keskustelupainikkeisiin.

Automaattisesti Poissa aikakatkaistaessa

Määrittää sekunteina ajan, jonka aikana agentin täytyy vastata
asiakkaan keskusteluun, ennen kuin keskusteluvälilehden hälytys
pyytää agenttia vastaamaan siihen.

Kriittisen hälytyksen odotusaika

Osoittaa, voiko agentti sallia asiakkaan siirtää tiedostoja keskustelun
kautta.

Agentin tiedostosiirto otettu käyttöön

Osoittaa, voiko agentti estää vierailijojita aktiivisista keskusteluista
Salesforce-konsolista. Lisätietoja on kohdassa Salli agenttiesi estää
vierailijoita IP-osoitteen perusteella.

Vierailijoiden esto otettu käyttöön

Osoittaa, voiko agentti lähettää valvojalle avunpyyntöjä ("nostaa
lipun").

Avunpyyntölippu otettu käyttöön

Chatletit

Chatletit ovat työkaluja, jotka ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät Live Agentia Live Agent -konsolissa. Live Agent
-konsolia ei enää tueta, joten emme suosittele chatletien määrittämistä. Älä kuitenkaan huoli – jos käytät Live Agentia Salesforce console
-konsolissa, et tarvitse chatleteja.

Kohdista käyttäjiä

Kohdista kokoonpanoon asiaankuuluvia käyttäjiä salliaksesi heidän käyttää Live Agent -toimintoja. Myöhemmin voit kohdistaa
kokoonpanoihin myös profiileja. Jos käyttäjälle on kohdistettu kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa
profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Varoitus:  Käyttäjät voivat olla kohdistettuna vain yhteen Live Agent -kokoonpanoon kerralla. Jos kohdistat käyttäjän kahteen Live
Agent -kokoonpanoon, järjestelmä poistaa käyttäjän ensimmäisestä Live Agent -kokoonpanosta varoittamatta sinua. Muista siis
tarkastaa, mihin Live Agent -kokoonpanoon kukin käyttäjä tulisi kohdistaa!

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä A on kohdistettu Live Agent -kokoonpanoon A. Sitten luot Live Agent -kokoonpanon B ja
kohdistat vahingossa käyttäjän A siihen. Salesforce poistaa käyttäjän A automaattisesti Live Agent -kokoonpanosta A ja kohdistaa
käyttäjän uudelleen Live Agent -kokoonpanoon B ilmoittamatta siitä sinulle.
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Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjät, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat käyttäjät

Osoittaa käyttäjät, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut käyttäjät

Kohdista profiileja

Kohdista kokoonpanoon asiaankuuluvia profiileja salliaksesi niiden käyttäjien käyttää Live Agent -toimintoja. Jos käyttäjälle on kohdistettu
kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat profiilit

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut profiilit

Valvojan asetukset

Valvojan asetukset määrittävät tukiagenttien käytettävissä olevat Live Agent -toiminnot. Lisäksi nämä asetukset määrittävät valvontapaneelin
Agentin tila -luettelon oletussuodattimet.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko valvojat tarkkailla agenttiensa keskusteluita
reaaliajassa, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Keskustelun seuranta käytössä

Osoittaa, voivatko valvojat lähettää yksityisiä viestejä agenteille,
kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Kuiskausviestit käytössä

Osoittaa, voivatko valvojat esikatsella agentin keskusteluviestejä
ennen kuin agentti lähettää ne asiakkaalle.

Agentin kirjoittaman tekstin seuranta
käytössä

Osoittaa agentin oletustilan, kuten Paikalla, Offline tai Poissa, jolla
agentteja suodatetaan valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät kyseisessä tilassa olevien agenttien luettelon.

Agenttien oletusarvoisen tila -suodatin

Osoittaa oletusarvoisen taidon, jolla agentit suodatetaan
valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät kyseiseen taitoon kohdistettujen agenttien luettelon.

Oletusarvoinen taito -suodatin

Osoittaa oletusarvoisen painikkeen, jolla agentit suodatetaan
valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät kyseiseen painikkeeseen kohdistettujen agenttien
luettelon.

Oletusarvoinen painike -suodatin
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää taidot, jotka valvojat näkevät valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät näihin taitoihin kohdistettujen agenttien luettelon. Jos

Kohdistetut taidot

et valitse mitään taitoja, Agentin tila -luettelossa näytetään mihin
tahansa taitoon kohdistetut agentit.

Keskustelukokousten asetukset

Valitse, voivatko agentit kutsua muita agentteja asiakaskeskusteluihinsa. Keskustelukokokset sallivat agenttien kutsua yhteen keskusteluun
useita agentteja. Näin agenttisi voivat auttaa asiakkaitasi löytämään tarvitsemansa ratkaisut ilman, että asiakkaidesi täytyisi odottaa
keskusteluiden siirtämistä.

Note:  Keskustelukokoukset eivät tue Asiaan liittyvä entiteetit -paneelia. Jos yrität käyttää sitä keskustelukokouksen aikana, kaikkia
tärkeitä yksityiskohtia ei välttämättä tallenneta tietueeseesi.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko agentit kutsua muita agentteja
asiakaskeskusteluihinsa.

Keskustelukokous otettu käyttöön

Keskusteluiden siirtoasetukset

Määritä miten agentit voivat siirtää keskusteluja toisille agenteille.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko agentit siirtää keskusteluita suoraan toisille
agenteille.

Keskusteluiden siirtäminen agenteille
otettu käyttöön

Osoittaa, voivatko agentit siirtää keskusteluita agenteille, joilla on
tietty taito.

Keskusteluiden siirtäminen taidoille otettu
käyttöön

Määrittää taitoryhmät, joihin agentit voivat siirtää keskusteluita.

Agentit voivat siirtää keskusteluita paikalla oleville agenteille, jotka
on kohdistettu kyseisiin taitoihin.

Keskustelun siirto taitoihin

Osoittaa, voivatko agentit siirtää keskusteluita painikkeeseen tai
jonoon.

Keskusteluiden siirtäminen Live Chat
-painikkeille otettu käyttöön

Määrittää painikkeet, joihin agentit voivat siirtää keskusteluita.

Agentit voivat siirtää keskusteluita paikalla oleville agenteille, jotka
on kohdistettu kyseisiin painikkeisiin.

Keskustelun siirto Live Chat -painikkeisiin

180

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agent -ilmoitusten tukemat selaimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -ilmoitukset huomauttavat agenteille tietyistä tapahtumista, mikä auttaa heitä vastaamaan
keskusteluihin tehokkaasti. Tuettujen keskusteluilmoitusten tyypit riippuvat agenttiesi käyttämistä
verkkoselaimista.

Live Agent -keskusteluilmoituksia on kahta eri tyyppiä.

Keskustelupyyntöjen ilmoitukset
Ilmoittaa agentille, kun hän saa keskustelupyynnön. Saatavilla myös ääni- ja työpöytäilmoituksia.

Yhteys katkaistu -ilmoitukset
Ilmoittaa agentille, kun hänen yhteytensä Live Agentiin katkaistaan. Saatavilla ainoastaan
ääni-ilmoituksensa

Tuetaanko
työpöytäilmoituksia?

Tuetaanko
ääni-ilmoituksia?

VersioSelain

KylläKylläUusin vakaa versioGoogle Chrome™

KylläKylläUusin vakaa versioMozilla® Firefox®

KylläKyllä6.x -versio Mac OS X
-järjestelmällä

Apple® Safari®

EiKyllä9Windows® Internet
Explorer®
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Live Agent -käyttöönottojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöönottojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöönotto on yrityksesi verkkosivuston paikka, joka otetaan käyttöön Live Agentille. Luo
käyttöönottoja Live Agentille ja hallitse sen toimintoja verkkosivustollasi.

Jos haluat mukauttaa asiakkaillesi näytettävää keskusteluikkunaa, sinun täytyy ensin luoda
Force.com-sivusto mukautettujen kuviesi isännöimiseen.

Käyttöönotto koostuu muutamasta verkkosivulle lisättävästä JavaScript-rivistä. Organisaatiollasi voi
olla yksi Live Agent -käyttöönotto tai useita käyttöönottoja. Jos sinulla on esimerkiksi yksi
huoltokeskus, joka tukee useita verkkosivustoja, erillisten käyttöönottojen luominen kullekin sivustolle
mahdollistaa useiden keskusteluikkunoiden esittämisen vierailijoillesi.

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

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse käyttöönottosi asetukset.

4. Napsauta Tallenna.
Salesforce luo käyttöönottokoodin.

5. Kopioi käyttöönottokoodi ja liitä se kaikille verkkosivuille, joissa haluat ottaa Live Agentin käyttöön.
Liitä koodi juuri ennen sulkevaa body-tunnistetta (eli </body>) parhaan suorituskyvyn
takaamiseksi.

Note:  Jos käytät turvallisuusvyöhykkeitä Internet Explorer -versiossa 8 tai 9, varmista,
että käyttöönottosi ja käyttöönottosi isännöimä verkkosivusto ovat samalla
turvallisuusvyöhykkeellä. Internet Explorer -selaimen tietoturvaongelman vuoksi
keskusteluikkunaa ei voi käynnistää verkkosivustolta, jolla on eri turvallisuusvyöhyke.
Lisätietoja turvallisuusvyöhykkeistä löydät Internet Explorer -selaimen ohjeesta.

Live Agent -käyttöönottoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -käyttöönottoasetukset määrittävät agenttien ja heidän valvojiensa käytettävissä olevat
toiminnot, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat Live Agent -käyttöönottoa.

Perustiedot

Määritä tietylle Live Agent -käyttöönotolle käytettävissä olevat perustoiminnot.

Mitä se tekeeAsetus

Nimeää käyttöönoton.

Tämä käyttöönoton nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Live Chat -käyttöönoton nimi

Määrittää Live Agent -käyttöönoton API-nimen.Kehitysnimi

Määrittää asiakkaille näytettävän
keskusteluikkunan nimen.

Keskusteluikkunan otsikko
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Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko asiakkaat tallentaa keskustelulokiensa kopioita,
kun he lopettavat keskustelun agentin kanssa.

Salli vierailijoiden tallentaa
keskustelulokeja

Osoittaa, voivatko kehittäjät käyttää ja ottaa käyttöön keskustelua
edeltävän API:n.

Salli keskustelua edeltävän API:n käyttö

Varoitus:  Keskustelua edeltävä API sallii kehittäjien käyttää
mahdollisesti henkilökohtaisia tietoja, joita asiakkaat
tarjoavat keskustelua edeltävien lomakkeiden avulla,
esimerkiksi asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

Määrittää toimialueet, jotka voivat isännöidä käyttöönoton.

Kun käytät sallittuja toimialueita:

Sallitut toimialueet

• Lisää luetteloon niin monta toimialuetta kuin haluat, mutta
vain yksi per rivi.

• Käytä vain toimialuetta ja alatoimialuetta. Käytä toimialueena
esimerkiksi xyz.toimialue.com, toimialue.com tai
www.toimialue.com. Älä sisällytä http://-liitettä tai kartoituksia
toimialueen tietyille sivuille, kuten toimialue.com/sivu.

• Muista määrittää kaikki toimialueet, joiden haluat pystyvän
isännöimään käyttöönottoa.

• Jos haluat tehdä käyttöönotosta käytettävän missä tahansa
toimialueessa, jätä Sallitut toimialueet -kenttä tyhjäksi.

Osoittaa, onko agentin varoitus ja aikakatkaisu käytössä, kun asiakas
ei tee hetkeen mitään keskustelussa.

Ota käyttöön mukautetut aikakatkaisut

Kesto sekunneissa, jonka ajan asiakas voi olla toimettomana tai
ilman yhteyttä ennen kuin agentille lähetetään varoitus. Oletusarvo
on 40 sekuntia.

Toimettomuudesta johtuvan varoituksen kesto

Kesto sekunneissa, jonka ajan asiakas voi olla toimettomana tai
ilman yhteyttä ennen kuin keskustelu lopetetaan. Oletusarvo on
110 sekuntia.

Toimettomuudesta johtuvan aikakatkaisun
kesto

Keskusteluikkunan brändäys

Voit halutessasi mukauttaa keskusteluikkunaasi mukautetuilla kuvilla liittämällä käyttöönottosi Force.com-sivustoon ja sen staattisiin
resursseihin.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää käyttöönoton liitetyn Force.com-sivuston.

Voit mukauttaa käyttöönottoasi tuotemerkkikuvilla liittämällä sen
Force.com-sivustoon. Tallenna tuotemerkkikuvasi staattisina
resursseina Force.com-sivustoosi.

Brändikuvan sivusto
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää mukautetun grafiikan, joka näytetään asiakkaan
keskusteluikkunassa.

Keskusteluikkunan brändikuva

Määrittää mukautetun grafiikan, joka näytetään asiakkaan
keskusteluikkunassa, kun asiakas käyttää keskustelua
mobiilisivustolla.

Mobiililaitteen keskusteluikkunan
brändikuva

Sallitut toimialueet ja Live Agent -käyttöönotot

Voit parantaa tietoturvaa ja vähentää vastaanottamiasi luvattomia keskustelupyyntöjä käyttämällä sallittuja toimialueita, kun luot Live
Agent -käyttöönottoja. Sallittujen toimialueiden käyttämiseen liittyy muutamia huomioitavia asioita.

• Lisää luetteloon niin monta toimialuetta kuin haluat, mutta vain yksi per rivi.

• Käytä vain toimialuetta ja alatoimialuetta (esimerkiksi xyz.toimialue.com, toimialue.com tai www.toimialue.com). Älä sisällytä
http://-liitettä tai kartoituksia toimialueen tietyille sivuille, kuten toimialue.com/sivu.

• Määritä kaikki toimialueet, joiden haluat pystyvän isännöimään käyttöönottoa.

• Jos haluat tehdä käyttöönotosta käytettävän missä tahansa toimialueessa, jätä Sallitut toimialueet -kenttä tyhjäksi.

Keskustelupainikkeiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Keskustelupainikkeiden
luominen ja
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo keskustelupainikkeita salliaksesi asiakkaidesi pyytää keskustella agentin kanssa suoraan
verkkosivustoltasi.

Ennen keskustelupainikkeiden luomista sinun täytyy:

• Luoda taitoja. Jokaiseen keskustelupainikkeeseen on liitetty tietty taito tai taitojen joukko, jotta
painikkeella aloitetut keskustelut reititetään oikeille agenteille.

• Luoda Force.com-sivusto ja staattisia resursseja painikkeesi mukautettujen online- ja
offline-kuvien versioille. Jos sinulla ei ole Force.com-sivustoa, voit myös määrittää online- ja
offline-painikekuvat tai -tekstit muokkaamalla painikkeen luomisen aikana luotua koodia.

Sinun on luotava painikkeet, joita napsauttamalla vierailijat voivat aloittaa keskusteluita. Kuten
käyttöönotto, painike koostuu useista JavaScript-koodiriveistä, joita kopioit ja liität Web-sivuille.
Yhdellä käyttöönotolla voi olla useita painikkeita, joiden avulla voit hienosäätää vierailijoiden
keskustelukokemusta. Esimerkiksi huoltokäyttöönotolla voisi olla painikkeet pöytätietokoneiden,
kannettavien tietokoneiden ja tablettien ongelmille. Jokainen painike on kartoitettu taitoon tai
taitojen joukkoon, jotta vierailijoiden tiedustelut ohjautuvat vain agenteille, joilla on kyky ratkaista
heidän ongelmiaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Keskustelupainikkeet  ja valitse
Keskustelupainikkeet ja -kutsut.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tyyppi-kentästä Keskustelupainike.

4. Valitse muut keskustelupainikkeesi asetukset.

5. Napsauta Tallenna.

6. Kopioi painikkeen koodi ja liitä se kaikille verkkosivuille, joissa olet ottanut Live Agentin käyttöön.
Varmista, että liität koodin sivun alueelle, jossa haluat painikkeen näkyvän.
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Vihje:  Koska koodi muuttuu jokaisen mukautuksen myötä, muista kopioida ja liittää koodi joka kerta, kun päivität painikkeen.

Keskustelupainikkeiden asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Keskustelupainikkeiden asetukset määrittävät toimintatavan keskustelupainikkeille, joita asiakkaat
käyttävät vuorovaikuttaakseen agenttien kanssa.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat Live Agent -keskustelupainiketta.

Perustiedot

Määritä tietylle Live Agent -keskustelupainikkeelle käytettävissä olevat perustoiminnot.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää luotavan painikkeen tyypin.Tyyppi

Varoitus:  Kun luot verkkosivustollasi
isännöitävän keskustelupainikkeen, sinun
täytyy valita vaihtoehdoksi
Keskustelupainike.

Nimeää keskustelupainikkeen.

Painikkeen nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Nimi

Määrittää keskustelupainikkeen API-nimen.Kehitysnimi

Määrittää keskusteluikkunan tekstin oletuskielen.Kieli

Osoittaa, lopetetaanko keskustelut, jos asiakas
ei vastaa tietyn ajan kuluessa.

Ota asiakkaan aikakatkaisu
käyttöön

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin istunto

Asiakkaan aikakatkaisu
(sekunteina)

lopetetaan. Ajastin pysähtyy, kun käyttäjä
lähettää viestin. Ajastin nollautuu joka kerta, kun
agentti lähettää viestin.

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin hän näkee

Asiakkaan aikakatkaisun hälytys
(sekunteina)

varoitusviestin ja ajastin käynnistyy. Varoitus
häviää (ja ajastin pysähtyy) joka kerta, kun
asiakas lähettää viestin. Varoitus häviää (ja ajastin
nollautuu) joka kerta, kun agentti lähettää
viestin. Hälytysarvon täytyy olla pienempi kuin
aikakatkaisuarvon (suositus on vähintään 30
sekuntia).

Määrittää asiakkaille keskusteluikkunassa
näytettävän agentin nimen.

Mukautettu agentin nimi
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää mukautetun tervehdysviestin, jonka asiakas näkee
automaattisesti, kun agentti hyväksyy asiakkaan keskustelupyynnön.

Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä mukauttaaksesi
tervehdyksesi tietoja käyttämällä Käytettävissä olevat

Automaattinen tervehdys

yhdistämiskentät -työkalua. Voit mukauttaa keskustelukokemusta
käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä, jotka lisäävät asiakkaan
nimen tervehdykseen.

Note:  Jos määrität automaattisesti tervehdysviestin sekä
Live Agent -kokoonpanoosi että yksittäiseen
keskustelupainikkeeseen, keskustelupainikkeeseesi liittyvä
viesti korvaa kokoonpanosi liittyvän viestin.

Reititystiedot

Määritä, miten painike tai kutsu reitittää keskustelut sopivimmalle agentille.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, miten keskustelut reititetään agentille.Reititystyyppi

Liittää painikkeeseen taitoja. Painikkeesta peräisin olevat saapuvat
keskustelukutsut reititetään agenteille, joilla on määrittämäsi taidot.

Taidot

Osoittaa, että jonot ovat käytössä. Jonot sallivat saapuvien
keskustelupyyntöjen odottaa jonossa, kunnes vaadittavat taidot
omaava agentti on paikalla hyväksymään keskustelun.

Ota jono käyttöön

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla per paikalla
oleva agentti. Live Agent -reitityksessä ja keskusteluiden koon

Jonon koko per agentti

ollessa 1, tämä vastaa jonossa olevien keskusteluiden
enimmäismäärää per agentti.

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla. Live Agent
-reitityksessä ja keskusteluiden koon ollessa 1, tämä vastaa jonossa
olevien keskusteluiden enimmäismäärää.

Jonon kokonaiskoko

Keskustelupainikkeen mukauttaminen

Voit halutessasi mukauttaa keskustelupainikettasi mukautetuilla kuvilla liittämällä käyttöönottosi Force.com-sivustoon ja sen staattisiin
resursseihin.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää keskustelupainikkeeseen liitetyn Force.com-sivuston.
Voit mukauttaa painikettasi tuotemerkkikuvilla liittämällä sen

Resurssisivusto

Force.com-sivustoon. Tallenna tuotemerkkikuvasi staattisina
resursseina Force.com-sivustoosi.
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää mukautetun painikkeen grafiikan, joka näytetään, kun
keskustelupainike ei ole käytettävissä.

Online-kuva

Määrittää mukautetun painikkeen grafiikan, joka näytetään, kun
asiakkaat voivat pyytää uusia keskusteluita keskustelupainikkeen
avulla.

Offline-kuva

Korvaa vakiomuotoisen Live Agent -keskusteluikkunan
kehittämälläsi mukautetulla keskustelusivulla. Käytä tätä

Mukautettu keskustelusivu

vaihtoehtoa vain käyttääksesi muuta kuin Live Agentin tarjoamaa
oletusarvoista keskusteluikkunaa.

Ohjaa Live Agentin Force.com-sivulle, joka sisältää keskustelua
edeltävän mukautetun lomakkeesi, jonka asiakkaat näkevän ennen
agentin kanssa käytävää keskustelua.

Keskustelua edeltävän lomakkeen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelua edeltävän mukautetun lomakkeesi.

Keskustelua edeltävän lomakkeen URL

Ohjaa Live Agentin keskustelun jälkeiselle mukautetulle sivulle,
jonka asiakkaasi näkevät keskustelun jälkeen.

Keskustelun jälkeinen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelun jälkeisen sivusi.

Keskustelun jälkeisen sivun URL

Keskusteluiden reititysvaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agentin reititysvaihtoehdot sallivat sinun määrittää, miten saapuvat keskustelupyynnöt ohjataan
agentille.

KuvausReititysvaihtoehto

Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
Salesforce-konsolinLive Agentin jonoon ja ne
ovat kaikkien sellaisten agenttien käytettävissä,
joilla on vaadittu taito.

Valinta

Saapuvat keskustelut reititetään agentille, jolla
on vaadittu taito ja vähiten käynnissä olevia
keskusteluita.

Tämä vaihtoehto on työntövaihtoehto, mikä
tarkoittaa, että saapuvat keskustelut reititetään
(tai "työnnetään") agenteille. Voit määrittää
miten kauan aikaa agenteilla on vastata
keskustelupyyntöön, ennen kuin se reititetään
seuraavalle paikalla olevalle ja asianmukaiselle
agentille.

Vähiten aktiivinen

Saapuvat keskustelut reititetään agentille, jolla
on vaadittu taito ja suurin ero

Eniten saatavilla
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KuvausReititysvaihtoehto

keskustelukapasiteetin ja käynnissä olevien keskusteluiden välillä.
Jos esimerkiksi agenttien A ja B keskustelukapasiteetti on viisi ja
agentilla A on kolme keskustelua käynnissä ja agentilla B vain yksi,
saapuvat keskustelut reititetään agentille B.

Tämä vaihtoehto on työntövaihtoehto, mikä tarkoittaa, että
saapuvat keskustelut reititetään (tai "työnnetään") agenteille. Voit
määrittää miten kauan aikaa agenteilla on vastata
keskustelupyyntöön, ennen kuin se reititetään seuraavalle paikalla
olevalle ja asianmukaiselle agentille.

Saapuvat keskustelut reititetään agenteille Omni-Channel-jonoilla
(beta).

Omni

Keskusteluiden jonovaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agentin jonovaihtoehdot sallivat sinun hallita, miten saapuvat keskustelupyynnöt käsitellään,
kun agentteja ei ole paikalla.

Voit ottaa jonotuksen käyttöön jokaiselle luomallesi Live Agent -keskustelupainikkeelle tai kutsulle,
jolloin saapuvat keskustelupyynnöt asetetaan pitoon, jos paikalla ei ole agentteja, joilla olisi
asianmukaiset taidot. Voit myös määrittää jonoon asetettavien pyyntöjen enimmäismäärän. Jonojen
käyttöönotto ja niiden rajoitusten määrittäminen sallii sinun ohjata, miten saapuvat
keskustelupyynnöt käsitellään, mikä auttaa agentteja hallitsemaan keskusteluiden työlistoja.

Kun jonotus on käytössä, yhtiösi voi hyväksyä saapuvia keskustelupyyntöjä, vaikka kaikki agentit
olisivatkin varattuja, ja voit määrittää hyväksyttävien pyyntöjen enimmäismäärän. Tämä auttaa
agentteja työskentelemään tehokkaammin ja rajoittaa aikaa, jonka asiakkaat odottavat keskustelua.

Keskustelujonon toimintatapa määritetään keskusteluiden reititysvaihtoehtojen perusteella.
Reititysvaihtoehdot määritetään keskustelupainikkeesi tai automatisoidun kutsun kautta. Lisätietoja
keskusteluiden reitittämisestä oikeille agenteille on kohdassa Keskusteluiden reititysvaihtoehdot.

Katso, miten jonotus- ja reititysvaihtoehdot toimivat yhdessä:

Johtaa tähänTällä reititysvaihtoehdollaJonotusvaihtoehto

ValintaJonotus ei ole käytössä • Käyttäjät näkevät
keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat
lähettää uusia pyyntöjä,
paitsi jos paikalla ei ole
yhtään agenttia tarvittavilla
taidoilla tai jos kaikki
paikalla olevat agentit ovat
varattuja.

• Saapuvat
keskustelupyynnöt lisätään
Live Agent -widgetiin.
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Johtaa tähänTällä reititysvaihtoehdollaJonotusvaihtoehto

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, he voivat valita tulevia
pyyntöjä luettelosta.

Vähiten aktiivinen  tai Eniten
saatavilla

Jonotus ei ole käytössä • Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla tai jos
kaikki paikalla olevat agentit ovat
varattuja.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, pyynnöt reititetään heille.

ValintaJonotus on käytössä ilman agenttikohtaista
tai kokonaisvaltaista rajoitusta

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla.

• Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
Keskustelupyynnöt-luetteloon.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, he voivat hyväksyä tulevia
pyyntöjä luettelosta.

Vähiten aktiivinen  tai Eniten
saatavilla

Jonotus on käytössä ilman agenttikohtaista
tai kokonaisvaltaista rajoitusta

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, pyynnöt reititetään heille.

ValintaJonotus on käytössä ja agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus on määritetty

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla tai jos
jonon rajoitus on saavutettu. Tällöin
käyttäjät näkevät painikkeen
offline-version, kunnes vanhempia
keskusteluita päättyy.

• Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
jonoon, kunnes agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus saavutetaan,
jolloin uusia pyyntöjä ei enää hyväksytä
ennen kuin vanhempia keskusteluita
päättyy.
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Johtaa tähänTällä reititysvaihtoehdollaJonotusvaihtoehto

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, he voivat hyväksyä tulevia
pyyntöjä luettelosta.

Vähiten aktiivinen  tai Eniten
saatavilla

Jonotus on käytössä ja agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus on määritetty

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla tai jos
jonon rajoitus on saavutettu. Tällöin
käyttäjät näkevät painikkeen
offline-version, kunnes vanhempia
keskusteluistuntoja lopetetaan ja
paikalle saapuu agentti auttamaan.

• Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
jonoon, kunnes agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus saavutetaan,
jolloin uusia pyyntöjä ei enää hyväksytä
ennen kuin vanhempia keskusteluita
päättyy.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, pyynnöt reititetään heille.

190

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agentin brändäyksen mukauttaminen Force.com-sivustoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa Live Agentin toteutusta brändikuvilla käyttämällä Force.com-sivustoa ladataksesi
kuvasi keskusteluikkunoihin ja -painikkeisiin.

Jos haluat mukauttaa keskusteluikkunoitasi ja -painikkeitasi, sinun täytyy luoda vähintään yksi
Force.com-sivusto ja ladata käytettävät kuvat staattisina resursseina. Staattisten resurssien avulla
voit ladata sisältöä, johon voit viitata Visualforce-sivulla. Kullakin staattisella resurssilla on oma
URL-osoitteensa, jota Salesforce käyttää käyttääkseen kuvia, kun keskusteluikkuna latautuu.

1. Luo Force.com-sivusto kuvien isännöimiseen.

Kun luot Force.com-sivuston Live Agent -käyttöönotollesi, sinun on annettava vain seuraavat
tiedot.

• Sivuston otsikko ja nimi

• Sivuston yhteyshenkilö

• Aktiivisen sivuston aloitussivu

• Sivuston malli

2. Lataa brändäyskuvasi staattisina resursseina.
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Live Agent -toteutuksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -määritykset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt Live Agentin perustoteutuksen, voit mukauttaa sitä agenteillesi, valvojillesi ja
asiakkaillesi sopivilla ratkaisuilla. Live Agent tarjoaa useita vaihtoehtoja toteutuksesi mukauttamiseen
ilman, että sinun täytyisi kirjoittaa koodia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Live Agent -objektien luominen

Ensimmäinen vaihe Live Agent -toteutuksesi laatimisessa on luoda tarvittavat objektit
Salesforceen.

Näkyvyyden määrittäminen Live Agent -käyttäjille

Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi, miten Live Agent -käyttäjät voivat
tarkastella Valvoja-välilehteä ja Live Agent-istuntoja.

Yksityisyysvaihtoehtojen määrittäminen Live Agent -käyttäjille

Suojele agenttejasi ja heidän auttamiaan asiakkaita estämällä luottamukselliset tiedot ja
epätoivotut vierailijat.
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Live Agent -objektien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ensimmäinen vaihe Live Agent -toteutuksesi laatimisessa on luoda tarvittavat objektit Salesforceen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Automatisoitujen keskustelukutsujen luominen

Määritä automatisoituja keskustelukutsuja, jotka näytetään verkkosivustollasi animoituina
ponnahdusikkunoina ja jotka kutsuvat asiakkaita keskustelemaan agentin kanssa.

Keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut

Live Agentin keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut sallivat sinun vaihtaa
tietoja keskustelun kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden kanssa.

Pikateksti-viestien luominen

Pikateksti-viestien avulla agentit voivat sisällyttää standardoituja huomautuksia tapausten
päivityksiin ja lähettää yleisiä vastauksia asiakkaille ilman, että heidän täytyy kirjoittaa vastaukset
joka kerta. Luo mukautettuja viestejä, joita agenttisi voivat käyttää lähettäessään asiakkaille
sähköpostia tai keskustellessaan heidän kanssaan.
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Automatisoitujen keskustelukutsujen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automatisoitujen
keskustelukutsujen luominen
ja mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä automatisoituja keskustelukutsuja, jotka näytetään verkkosivustollasi animoituina
ponnahdusikkunoina ja jotka kutsuvat asiakkaita keskustelemaan agentin kanssa.

Ennen automatisoitujen kutsujen luomista sinun täytyy:

• Luoda taitoja. Jokaiseen keskustelupainikkeeseen on liitetty tietty taito tai taitojen joukko, jotta
painikkeella aloitetut keskustelut reititetään oikeille agenteille.

• Luoda Force.com-sivusto ja staattisia resursseja painikkeesi mukautettujen online- ja
offline-kuvien versioille. Jos sinulla ei ole Force.com-sivustoa, voit myös määrittää online- ja
offline-painikekuvat tai -tekstit muokkaamalla painikkeen luomisen aikana luotua koodia.

Automatisoidut kutsut voidaan määrittää käynnistymään tietyn ehtojen mukaisesti, esimerkiksi jos
asiakas viipyy Web-sivulla määritetyn ajan. Kutsut voidaan yhdistää tiettyihin taitoihin, jolloin asiakkaat
reititetään asianmukaiselle agentille, kun he hyväksyvät keskustelukutsun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Keskustelupainikkeet ja
-kutsut  ja valitse Keskustelupainikkeet ja -kutsut.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tyyppi-kentästä Automatisoitu kutsu.

4. Napsauta Tallenna.

5. Kopioi kutsun koodi ja liitä se kaikille verkkosivuille, joissa olet ottanut Live Agentin käyttöön.
Varmista, että liität koodin sivun alueelle, jossa haluat kutsun näkyvän.

Vihje:  Koska koodi muuttuu jokaisen mukautuksen myötä, muista kopioida ja liittää
koodi joka kerta, kun päivität kutsua.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Automatisoitujen kutsujen asetukset

Automatisoitujen kutsujen asetukset määrittävät toimintatavat asiakkaillesi lähetettäville kutsuille,
jotka pyytävät asiakkaita keskustelemaan agenttien kanssa heidän vieraillessaan verkkosivustollasi.
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Automatisoitujen kutsujen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Automatisoitujen kutsujen asetukset määrittävät toimintatavat asiakkaillesi lähetettäville kutsuille,
jotka pyytävät asiakkaita keskustelemaan agenttien kanssa heidän vieraillessaan verkkosivustollasi.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat automatisoitua Live Agent -kutsua.

Perustiedot

Määritä tietylle Live Agent -keskustelupainikkeelle käytettävissä olevat perustoiminnot.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, luodaanko keskustelupainike vai
automatisoitu kutsu.

Tyyppi

Varoitus:  Kun luot automatisoitua
keskustelukutsua, sinun täytyy valita
vaihtoehdoksi Automatisoitu kutsu.

Määrittää, onko automatisoitu kutsu "aktiivinen"
tai voidaanko se lähettää automaattisesti
asiakkaille.

Aktiivinen

Nimeää kutsun.

Kutsun nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Nimi

Määrittää kutsun API-nimen.Kehitysnimi

Sallii sinun valita käyttööonotot, jossa tämä kutsu
näytetään.

Käyttöönotot

Määrittää keskusteluikkunan tekstin oletuskielen.Kieli

Osoittaa, lopetetaanko keskustelut, jos asiakas
ei vastaa tietyn ajan kuluessa.

Ota asiakkaan aikakatkaisu
käyttöön

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin istunto

Asiakkaan aikakatkaisu
(sekunteina)

lopetetaan. Ajastin pysähtyy, kun käyttäjä
lähettää viestin. Ajastin nollautuu joka kerta, kun
agentti lähettää viestin.

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin hän näkee

Asiakkaan aikakatkaisun hälytys
(sekunteina)

varoitusviestin ja ajastin käynnistyy. Varoitus
häviää (ja ajastin pysähtyy) joka kerta, kun
asiakas lähettää viestin. Varoitus häviää (ja ajastin
nollautuu) joka kerta, kun agentti lähettää
viestin. Hälytysarvon täytyy olla pienempi kuin
aikakatkaisuarvon (suositus on vähintään 30
sekuntia).
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää asiakkaille keskusteluikkunassa näytettävän agentin
nimen.

Mukautettu agentin nimi

Määrittää mukautetun tervehdysviestin, jonka asiakas näkee
automaattisesti, kun agentti hyväksyy asiakkaan keskustelupyynnön
kutsusta.

Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä mukauttaaksesi
tervehdyksesi tietoja käyttämällä Käytettävissä olevat

Automaattinen tervehdys

yhdistämiskentät -työkalua. Voit mukauttaa keskustelukokemusta
käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä, jotka lisäävät asiakkaan
nimen tervehdykseen.

Note:  Jos määrität automaattisesti tervehdysviestin Live
Agent -kokoonpanoosi ja kutsuun, kutsuusi liittyvä viesti
korvaa kokoonpanosi liittyvän viestin.

Reititystiedot

Määritä, miten tämä kutsu reitittää keskustelut sopivimmalle agentille.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, miten kutsusta peräisin olevat saapuvat keskustelukutsut
reititetään agenteille, joilla on vaadittavat taidot.

Reititystyyppi

Valitse tälle kutsulle jono.Jono

Osoittaa, että jonot ovat käytössä, jolloin saapuvat
keskustelupyynnöt voivat odottaa jonossa, kunnes vaadittavat
taidot omaava agentti on paikalla hyväksymään keskustelun.

Ota jono käyttöön

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla per paikalla
oleva agentti. Live Agent -reitityksessä ja keskusteluiden koon

Jonon koko per agentti

ollessa 1, tämä vastaa jonossa olevien keskusteluiden
enimmäismäärää per agentti.

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla. Live Agent
-reitityksessä ja keskusteluiden koon ollessa 1, tämä vastaa jonossa
olevien keskusteluiden enimmäismäärää.

Jonon kokonaiskoko

Osoittaa, että tästä kutsusta tulevat keskustelupyynnöt hyväksytään
automaattisesti ensimmäisenä paikalla olevalle agentille.

Hyväksy keskustelut automaattisesti

Kutsun animaatio

Mukauta kutsusi animaatioita määrittääksesi, miten animaatio näytetään asiakkaille.
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, kuinka kauan kutsu näytetään asiakkaille, ennen kuin se
häviää.

Näyttöaika

Osoittaa, voidaanko kutsu lähettää asiakkaille uudelleen sen jälkeen,
kun asiakas on hyväksynyt edellisen kutsun.

Salli kutsun käynnistys uudelleen
hyväksymisen jälkeen

Osoittaa, voidaanko kutsu lähettää asiakkaille uudelleen sen jälkeen,
kun asiakas on hylännyt edellisen kutsun.

Salli kutsun käynnistys uudelleen
hylkäämisen jälkeen

Määrittää kutsusi animaation tyypin. Riippuen valitsemastasi
animaatiosta, sinua pyydetään valitsemaan sijainnit, jossa kutsusi
näytetään ruudulla asiakkaille.

Animaatio

Note:  Animaatioita ei renderöidä agenteille, joilla on
käytössä Internet Explorer -versio 9 tai vanhempi.

Kutsun mukauttaminen

Voit halutessasi mukauttaa kutsuasi mukautetuilla kuvilla liittämällä käyttöönottosi Force.com-sivustoon ja sen staattisiin resursseihin.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää kutsuun liitetyn Force.com-sivuston. Voit mukauttaa
kutsua tuotemerkkikuvilla liittämällä sen Force.com-sivustoon.

Resurssisivusto

Tallenna tuotemerkkikuvasi staattisina resursseina
Force.com-sivustoosi.

Määrittää grafiikan mukautetulle painikkeelle, joka näytetään tälle
kutsulle.

Kutsun kuva

Korvaa vakiomuotoisen Live Agent -keskusteluikkunan
kehittämälläsi mukautetulla keskustelusivulla. Käytä tätä

Mukautettu keskustelusivu

vaihtoehtoa vain käyttääksesi muuta kuin Live Agentin tarjoamaa
oletusarvoista keskusteluikkunaa.

Ohjaa Live Agentin Force.com-sivulle, joka sisältää keskustelua
edeltävän mukautetun lomakkeesi, jonka asiakkaat näkevän ennen
agentin kanssa käytävää keskustelua.

Keskustelua edeltävän lomakkeen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelua edeltävän mukautetun lomakkeesi.

Keskustelua edeltävän lomakkeen URL

Ohjaa Live Agentin keskustelun jälkeiselle mukautetulle sivulle,
jonka asiakkaasi näkevät keskustelun jälkeen.

Keskustelun jälkeinen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelun jälkeisen sivusi.

Keskustelun jälkeisen sivun URL
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Lähetyssääntö

Luo kutsullesi lähetyssääntöjä määrittääksesi, milloin kutsu käynnistetään ja lähetetään asiakkaille. Voit sisällyttää lähetyssääntöösi useita
ehtoja. Jos lähetyssääntösi vaatii monimutkaisempaa logiikkaa, voit soveltaa siihen lisäksi totuusarvo-operaattoreita.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää lähetyssäännön arvioimat ehdot. Voit esimerkiksi luoda
säännön, joka lähettää kutsun sen perusteella, montako sekuntia
asiakas on tarkastellut verkkosivua.

Ehdot

Määrittää ehtosi arvioivan operaattorin. Voit esimerkiksi luoda
säännön, joka lähettää kutsun, kun asiakas on ollut sivulla
kauemmin kuin sekunteina määrittämäsi ajan.

Operaattori

Määrittää arvon, jota vasten kaava arvioidaan. Voit esimerkiksi luoda
säännön, joka lähettää kutsun, kun asiakas on ollut sivulla yli 30
sekunnin ajan.

Arvo

Keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agentin keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut sallivat sinun vaihtaa
tietoja keskustelun kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden kanssa.

Keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut tarjoavat standardoidun tavan kerätä
tietoja keskustelun kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden kanssa. Nämä lomakkeet ja sivut tarjoavat
myös standardoidun tavan jakaa tietoja asiakkaiden kanssa keskusteluistunnon päätyttyä. Lisäksi
voi mukauttaa käyttäjiesi keskustelukokemusta käyttämällä näitä lomakkeita ja sivuja.

Käyttämällä keskustelua edeltäviä lomakkeita voit kerätä asiakkaalta tietoja, esimerkiksi nimen tai
ongelman kuvauksen, kun asiakas on pyytänyt keskustella agentin kanssa. Nämä tiedot auttavat
sinua ohjaamaan keskustelupyyntöjä tehokkaasti ja säästämään aikaa, jonka agentit käyttäisivät
tietojen keräämiseen ennen keskustelua. Voit käyttää näitä tietoja myös mukauttaaksesi asiakkaan
käyttökokemusta, kun hän keskustelee agentin kanssa, esimerkiksi sisällyttämällä asiakkaan etunimen
keskusteluikkunaan.

Käyttämällä keskustelun jälkeisiä sivuja voit jakaa tietoja asiakkaille keskusteluistunnon jälkeen. Voit
esimerkiksi ohjata asiakkaasi toiselle verkkosivulle, kun he lopettavat keskustelun agentin kanssa, ja
pyytää heitä suorittamaan heidän keskustelukokemustaan koskevan kyselyn.

Sinun täytyy luoda keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut ohjelmallisesti
käyttämällä Live Agentin API-rajapintoja. Lisätietoja keskustelua edeltävien lomakkeiden ja
keskustelun jälkeisten sivujen luomisesta on Live Agent Developer’s Guide -oppaassa (vain englanniksi).
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Pikateksti-viestien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikateksti-viestien luominen:
• Pikatekstin luonti-, luku-,

muokkaus- ja
poisto-oikeus

Pikateksti-viestien avulla agentit voivat sisällyttää standardoituja huomautuksia tapausten päivityksiin
ja lähettää yleisiä vastauksia asiakkaille ilman, että heidän täytyy kirjoittaa vastaukset joka kerta. Luo
mukautettuja viestejä, joita agenttisi voivat käyttää lähettäessään asiakkaille sähköpostia tai
keskustellessaan heidän kanssaan.

1. Napsauta Pikateksti-välilehteä.

2. Valitse Uusi.

3. Jos sinulla on useampi kuin yksi Pikateksti-tietuetyyppi, valitse uuden viestin tietuetyyppi ja
napsauta Jatka.

4. Kirjoita viestin nimi.

5. Kirjoita viestin.

Se voi sisältää rivinvaihtoja, luetteloita ja erikoismerkkejä ja se voi olla enintään 4 096 merkkiä
pitkä.

6. Napsauta Käytettävissä olevat yhdistämiskentät nähdäksesi yhdistämiskenttien valitsimen.

7. Valitse kanavat, joissa haluat näyttää viestin.

Seuraavat kanavat saattavat olla käytettävissä, riippuen organisaatiosi käyttämistä ominaisuuksista.

• Sähköposti  — Tapaussyötteen Sähköposti-toiminto

• Live Agent  — Live Agent Salesforce-konsolissa

• Portaali  — Yhteisö tai asiakasportaali

• Puhelin  — Tapaussyötteen Kirjaa puhelu lokiin -toiminto

• Sisäinen  — Tapaussyötteen Muuta tilaa -toiminto

8. Valitse luokka.

9. Valitse halutessasi alaluokka.

10. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Napsauta Testaa ja vahvista yhdistämiskenttä nähdäksesi esimerkin pikatekstistä, joka on täytetty valitsemiesi
tietueiden tiedoilla.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen
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Näkyvyyden määrittäminen Live Agent -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi, miten Live Agent -käyttäjät voivat tarkastella
Valvoja-välilehteä ja Live Agent-istuntoja.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Valvoja-välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

Live Agent -valvontapaneelin avulla valvojasi voivat löytää organisaationsa
keskustelupainikkeiden ja -agenttien tiedot yhdestä sijainnista. Tuo Live Agent -valvoja -välilehti
näkyviin tiettyihin profiileihin kohdistetuille käyttäjille.

Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen käyttöoikeusjoukkojen avulla

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka
monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka
kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot
-välilehti näkyviin tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetuille käyttäjille.

Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka
monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka
kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot
-välilehti näkyviin tiettyihin profiileihin kohdistetuille käyttäjille.
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Valvoja-välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -ominaisuuksien
välilehtien näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Live Agent -valvontapaneelin avulla valvojasi voivat löytää organisaationsa keskustelupainikkeiden
ja -agenttien tiedot yhdestä sijainnista. Tuo Live Agent -valvoja -välilehti näkyviin tiettyihin profiileihin
kohdistetuille käyttäjille.

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

2. Napsauta Muokkaa sen profiilin vierestä, jolle haluat antaa valvojavälilehden käyttöoikeudet.

3. Määritä Live Agent -valvoja -välilehden näkyvyydeksi Oletusarvoisesti käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet myöntänyt käyttäjille Live Agent -valvoja -välilehden käyttöoikeudet, voit määrittää
Salesforce-konsolissa olevan Live Agent -valvontapaneelin käyttöoikeudet.
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Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen käyttöoikeusjoukkojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -ominaisuuksien
välilehtien näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka monta
keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka kauan agentit
osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot -välilehti näkyviin
tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetuille käyttäjille.

Voit myös myöntää käyttäjille Live Agent -istunnot -välilehden käyttöoikeuden profiilien avulla.

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

2. Napsauta käyttöoikeusjoukon nimeä tai luo käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Objektiasetukset.

4. Napsauta Live Agent -istunnot.

5. Napsauta Muokkaa.

6. Valitse välilehtiasetuksista Käytettävissä  ja Näkyvissä.

7. Napsauta Tallenna.
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Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -istuntojen
välilehden näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka monta
keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka kauan agentit
osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot -välilehti näkyviin
tiettyihin profiileihin kohdistetuille käyttäjille.

Voit myös myöntää käyttäjille Live Agent -istunnot -välilehden käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukkojen
avulla.

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

2. Valitse tukiagentin profiili.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Määritä Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyydeksi Oletusarvoisesti käytössä.

5. Napsauta Tallenna.
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Yksityisyysvaihtoehtojen määrittäminen Live Agent -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Suojele agenttejasi ja heidän auttamiaan asiakkaita estämällä luottamukselliset tiedot ja epätoivotut
vierailijat.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Luottamuksellisten tietojen estäminen keskusteluissa

Luottamuksellisten tietojen säännöt sallivat sinun estää tiettyjä kuvioita, kuten
luottokorttinumeroita, sosiaaliturvatunnuksia, puhelinnumeroita, tilinumeroita ja jopa kirosanoja.
Voit poistaa tekstin tai korvata sen haluamallasi tekstillä.

Salli agenttiesi estää vierailijoita IP-osoitteen perusteella

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.

IP-estosäännön luominen keskusteluvierailijoiden estämiseksi

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.
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Luottamuksellisten tietojen estäminen keskusteluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luottamuksellisten tietojen
sääntöjen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luottamuksellisten tietojen säännöt sallivat sinun estää tiettyjä kuvioita, kuten luottokorttinumeroita,
sosiaaliturvatunnuksia, puhelinnumeroita, tilinumeroita ja jopa kirosanoja. Voit poistaa tekstin tai
korvata sen haluamallasi tekstillä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Luottamuksellisten tietojen
säännöt  ja valitse Luottamuksellisten tietojen säännöt.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita jokainen kuvio säännönmukaisena JavaScript-lausekkeena (regex) ja valitse haluamasi
asetukset. Regex-lauseke on merkkikokoriippuvainen.

4. Napsauta Testaa kuviosi.

5. Kirjoita tekstiä estettävien tietojen muodossa, esimerkiksi yhdysvaltaiselle sosiaaliturvatunnukselle
123-45-6789.

6. Tarkasta tuloksesi varmistaaksesi, että sääntö toimii oikein.

7. Valitse roolit, jolle haluat käyttää tätä sääntöä.

8. Napsauta Tallenna.

Voit estää agenteilta, valvojilta, asiakkailta tai kaikilta tulevaa tekstiä. Kun sääntö käynnistyy, se kirjaa
lokiin yhden tai useamman näistä keskustelulokitapahtumista:

• Luottamukselliset tiedot estetty (agentti)

• Luottamukselliset tiedot estetty (vierailija)

• Luottamukselliset tiedot estetty (valvoja)

Note:  Luottamukselliset tiedot näkyvät, kun käyttäjä kirjoittaa tekstiä, mutta ne piilotetaan
lähetyksen yhteydessä. Jos haluat siis estää asiakastietojen näyttämisen asiakkaille,
suosittelemme poistamaan esitarkastelun käytöstä (kohdasta Määritykset > Mukauta >
Live Agent > Live Agent -kokoonpanot).

Luottamuksellisten tietojen sääntöjä sovelletaan automaattiseen tervehdykseen ja kaikkiin
käyttöönottamiisi pikateksteihin. Niitä ei sovelleta agentin nimeen tai muuhun
keskusteluikkunan tavalliseen tekstiin.
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Salli agenttiesi estää vierailijoita IP-osoitteen perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.

Voit sallia agenttien estää keskustelupyyntöjä tietyistä IP-osoitteista työskennellessään konsolissa.
Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä tai lähettää roskapostia, agentti voi estää häntä
aloittamasta uutta keskustelua.

Agentin toiminto estää keskustelut yksittäisestä IP-osoitteesta.

Estetyt vierailijat näkevät viestin, jossa sanotaan, että keskustelu ei ole käytettävissä.

Jos asiakas yrittää aloittaa keskustelun estetystä IP-osoitteesta, keskustelua ei siirretä jonoon tai
reititetä agenteille. Lisäksi voit muokata tai poistaa estosääntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live Agent -kokoonpanot  ja valitse
Live Agent -kokoonpanot.

2. Valitse muokattavan kokoonpanon vierestä Muokkaa.

3. Valitse Perustiedot-osiosta Vierailijoiden esto otettu käyttöön.

4. Napsauta Tallenna.

Salesforce-pääkäyttäjänä voit myös estää yksittäisiä IP-osoitteita. Jos Salesforce-organisaatiosi saa
roskapostikeskusteluita tietyltä alueelta, voit myös estää kokonaisia IP-alueita. Lisätietoja on kohdassa
IP-estosäännön luominen.
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IP-estosäännön luominen keskusteluvierailijoiden estämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.

Voit estää keskustelupyynnöt tietyistä IP-osoitteista. Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä
tai lähettää roskapostia, voit estää häntä aloittamasta uutta keskustelua. Jos Salesforce-organisaatiosi
saa roskapostikeskusteluita tietyltä alueelta, voit estää kokonaisia IP-alueita.

Estetyt vierailijat näkevät viestin, jossa sanotaan, että keskustelu ei ole käytettävissä.

Jos asiakas yrittää aloittaa keskustelun estetystä IP-osoitteesta, keskustelua ei siirretä jonoon tai
reititetä agenteille. Lisäksi voit muokata tai poistaa estosääntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Estä vierailijat  ja valitse Estä
vierailijat. Ohjeet käypien IP-alueiden syöttämiseksi on kohdassa Luotettujen IP-alueiden
määrittäminen organisaatiollesi.

2. Napsauta Uusi ja määritä estosääntösi parametrit.

3. Napsauta Tallenna.

Voit myös sallia agenttien estää keskustelupyyntöjä tietyistä IP-osoitteista työskennellessään
konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Salli agenttiesi estää vierailijoita IP-osoitteen perusteella.
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Salesforce-konsolin Live Agentin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt ja mukauttanut Live Agentin perustoteutuksen, lisää se Salesforce-konsoliin,
jotta agenttisi ja valvojasi voivat aloittaa keskustelun käytön asiakkaiden auttamiseksi. Lisäksi voit
määrittää joitakin lisäominaisuuksia Salesforce-konsolissa luodaksesi agenteillesi ja asiakkaillesi
entistä paremman keskustelukokemuksen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin sallii agenttien ja valvojien keskustella asiakkaiden
kanssa ja käyttää muita asiakaspalvelutyökaluja yhdestä sijainnista.

Knowledge-artikkeleista saatavien keskusteluvastausten määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää Salesforce Knowledge -palvelua, voit sallia agenttiesi vastata asiakkaiden
kysymyksiin käyttämällä tietämyskannastasi saatavia tietoja. Määritä keskusteluvastaukset
artikkeleille, jotta agentit voivat hakea artikkeleita Salesforce-konsolin Live Agentista ja sisällyttää
tiedot keskusteluihin.

Valvontapaneelin lisääminen Salesforce-konsoliin

Lisää valvontapaneeli Salesforceen tehdäksesi tukivalvojiesi työstä helpompaa. Tällöin valvojat
voivat käyttää agentteihinsa liittyviä tietoja siirtymättä työtilasta toiseen.

Hakukomponentin lisääminen konsolin sivupalkkiin Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille
(beta)

Tarjoa agenteille sivupalkin hakukomponentti heidän Salesforce console -konsoliinsa, jotta he
voivat hakea tai luoda keskusteluihin liittyviä tietueita nopeasti. Tämä komponentti on tarkoitettu
vain Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille (beta).
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Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin lisääminen
Salesforce-konsoliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin sallii agenttien ja valvojien keskustella asiakkaiden
kanssa ja käyttää muita asiakaspalvelutyökaluja yhdestä sijainnista.

Ennen kuin lisäät Live Agentin Salesforce-konsolisovellukseen, sinun täytyy luoda
Salesforce-konsolisovellus, jos et ole vielä määrittänyt sellaista.

Kun olet määrittänyt Live Agentin, lisää se Salesforce-konsolisovellukseen. Kun Live Agent on
määritetty konsolissa, agenttisi voivat vuorovaikuttaa keskustelua käyttävien asiakkaiden kanssa.
Salesforce-konsolin avulla agenttisi ja valvojasi voivat käyttää Live Agentia ja muita Service Cloud
-tuotteita yhdestä sijainnista tarjotakseen asiakkaille nopeaa ja tehokasta asiakaspalvelua.

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

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen nimen vierestä, johon haluat määrittää
Live Agentin.

3. Valitse Sisällytä Live Agent tähän sovellukseen.

4. Valitse tietueet tai sivut, joita haluat avata keskusteluiden alavälilehtinä keskustelutyötilassa.

5. Jos Knowledge on käytössä Salesforce-organisaatiossasi, voit myös valita Sisällytä
ehdotetut artikkelit Salesforce Knowledge -palvelusta Live
Agent -palveluun  näyttääksesi Knowledge One -widgetin keskustelutyötilassa.

6. Napsauta Tallenna.

Voit suorittaa useita Salesforce-sovelluksia samanaikaisesti. Jos kirjaudut toiseen
Salesforce-sovellukseen ollessasi kirjautuneena Salesforce-konsolisovellukseen, et kuitenkaan voi
hyväksyä uusia keskustelupyyntöjä.
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Knowledge-artikkeleista saatavien keskusteluvastausten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Knowledge One -widgetin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Knowledge-hallintaoikeus

Jos organisaatiosi käyttää Salesforce Knowledge -palvelua, voit sallia agenttiesi vastata asiakkaiden
kysymyksiin käyttämällä tietämyskannastasi saatavia tietoja. Määritä keskusteluvastaukset artikkeleille,
jotta agentit voivat hakea artikkeleita Salesforce-konsolin Live Agentista ja sisällyttää tiedot
keskusteluihin.

Jos haluat sallia tukiagenttien lisätä Knowledge-artikkelien tietoja keskusteluihin Knowledge One
-widgetin avulla, sinun täytyy lisätä artikkelityyppeihin mukautettu Keskusteluvastaus-kenttä. Tämä
kenttä sisältää artikkelin tiedot, jotka soveltuvat asiakkaiden kanssa jaettavaksi live chat -keskustelussa.
Tämän kentän käyttäminen saattaa olla erityisen hyödyllistä niiden artikkeleiden osalta, jotka ovat
liian pitkiä, jotta agentti voisi sisällyttää ne helposti vastaukseen.

Luo mukautettuja kenttiä kuten Teksti, Tekstialue tai Tekstialue (pitkä). Muotoillun tekstin kenttä
-vaihtoehtoa ei tueta. Sinun täytyy lisätä tämä mukautettu kenttä jokaiseen artikkelityyppiin, joka
sisältää tietoja, joita haluat operaattorien voivan käyttää Knowledge One -widgetistä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Luo artikkelityyppi tai muokkaa sellaista.

3. Napsauta Kentät-viiteluettelosta Uusi.

4. Valitse Teksti, Tekstialue  tai Tekstialue (pitkä).

Älä valitse Tekstialue (muotoiltu).

5. Napsauta Seuraava.

6. Kirjoita kentän otsikoksi Keskusteluvastaus.

Varmista, että kentän nimeksi täydennetään automaattisesti Keskusteluvastaus. (Voit antaa eri
nimen kentän otsikolle).

7. Napsauta Seuraava.

8. Määritä suojausasetukset ja napsauta sitten Seuraava.

Tee Keskusteluvastaus-kentästä näkyvä laatijoille, muokkaajille ja live chat -agenteille. Piilota se
portaalikäyttäjiltä ja muilta käyttäjiltä, joiden ei tarvitse käyttää sitä.

9. Valitse Kyllä, lisää tämä mukautettu kenttä asetteluun  ja napsauta sitten Tallenna.
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Valvontapaneelin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin määrittäminen
ja sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää valvontapaneeli Salesforceen tehdäksesi tukivalvojiesi työstä helpompaa. Tällöin valvojat voivat
käyttää agentteihinsa liittyviä tietoja siirtymättä työtilasta toiseen.

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

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen vierestä, johon haluat lisätä
valvontapaneelin.

3. Lisää Live Agent -valvoja  Valitse navigointivälilehden kohteet -osion Valitut kohteet
-luetteloon.

4. Napsauta Tallenna.

211

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Hakukomponentin lisääminen konsolin sivupalkkiin Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Tarjoa agenteille sivupalkin hakukomponentti heidän Salesforce console -konsoliinsa, jotta he voivat
hakea tai luoda keskusteluihin liittyviä tietueita nopeasti. Tämä komponentti on tarkoitettu vain
Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille (beta).

Note:  Tämä julkaisu sisältää Live Agent -keskusteluiden Omni-Channel-reitityksen
beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja
rajoituksia. Live Agent -keskusteluiden Omni-Channel-reititys ei ole yleisesti saatavilla, ellei
Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme
takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi
vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella.

Tarvitset seuraavat kohteet ennen sivupalkkikomponentin lisäämistä Salesforce console -sovellukseen:

• Salesforce console -sovellus, johon on lisätty Live Agent ja Omni-Channel.

• Vähintään yksi keskustelupainike, jonka reititysvaihtoehto on Omni.

• Live Chat -keskustelulokien muokkausoikeus myönnetty agenteille, jotka käsittelevät
Omni-Channelin kautta reititettyjä keskusteluita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live Agent  ja valitse Live Chat
-keskustelulokit > Sivuasettelut.

2. Napsauta Live Chat Transcript (In Progress) Page Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Mukautetut konsolikomponentit.

4. Syötä leveys sivupalkille, johon haluat lisätä hakukomponentin. Älä valitse vasenta sivupalkkia, koska keskustelut näytetään siinä.

5. Valitse Tyyppi-vaihtoehdoksi Haku.

6. Valitse objektityyppi Kenttä-valikosta. Tämä on objektityyppi, jonka tietueita agentit etsivät ja luovat.

7. Valitse muut haluamasi asetukset.

8. Toista vaiheet 4–7 jokaiselle objektityypille, jonka haluat lisätä.
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9. Napsauta Tallenna.

Nyt agentit voivat linkittää tietueita ja purkaa linkityksiä sivupalkkikomponentin avulla.

Sivupalkin hakukomponentti ilman linkitettyjä tietueita
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Sivupalkin hakukomponentti linkitetyllä yhteyshenkilötietueella

Snap-in-keskusteluiden lisääminen verkkosivustollesi

Snap-in-keskustelu (beta)

EDITION-VERSIOT

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

Lisää verkkosivustollesi snap-in-keskusteluwidget, jotta asiakkaat saavat vastauksia kysymyksiinsä
nopeasti keskustelemalla agentin kanssa sivustollasi. Snap-in-keskustelu käyttää Live Agentia, mutta
sen yksinkertaisempi kokoonpano tehostaa keskusteluitasi. Snap-in-keskustelu on käytettävissä vain
Lightning Experiencessa.

Keskusteluwidgetin painike sijaitsee esteettömästi verkkosivulla. Kun asiakkaasi haluavat keskustella,
he napsauttavat painiketta käynnistääkseen keskustelun.
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Asiakkaat täyttävät lyhyen, keskustelua edeltävän lomakkeen, joka tarjoaa agenteille perustietoja asiakkaasta, kuten yhteystiedot ja heidän
avuntarpeensa.
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Asiakkaat voivat aloittaa keskustelun ja minimoida keskusteluikkunan tarkastellessaan verkkosivuasi, jotta keskusteluikkuna ei olisi heidän
tiellään. Keskusteluwidget pysyy kaikilla verkkosivuillasi, jotta asiakkaat voivat selata sivustosi muita sivuja keskustellessaan agentin kanssa.
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Snap-in-keskustelu käyttää kevyttä Live Agent -toteutusta, jonka voit määrittää nopeasti. Lisää chat-koodi verkkosivuille, jossa haluat
näyttää keskusteluwidgetin.

Note: Tämä julkaisu sisältää snap-in-keskusteluiden beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta
sillä on tunnettuja rajoituksia. Snap-in-keskustelun käyttöönottoon tarjottu koodi saattaa muuttua. Snap-in-keskustelut eivät ole
yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se
tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja
ominaisuuksien perusteella. Voit antaa snap-in-keskusteluita koskevaa palautetta ja ehdotuksia snap-in-keskusteluita koskevassa
Success-yhteisössä.
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Snap-in-keskusteluiden määrittäminen verkkosivustollesi

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Varmista, että organisaatiosi täyttää seuraavat edellytykset ennen snap-in-keskusteluiden
määrittämisen aloittamista. Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi snap-in-keskusteluwidgetin
ja lisätäksesi sen verkkosivuillesi. Snap-in-keskustelu on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.

Organisaatiosi tulee täyttää seuraavat edellytykset snap-in-keskusteluiden määrittämiseksi:

• Service Cloud -lisenssi

• Live Agent -lisenssi

• Live Agentin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

• Live Agent -keskustelupainikkeen ja Live Agent -käyttöönoton täytyy olla määritetty ja saatavilla
organisaatiossasi

• Salesforce-yhteisön (suositus) tai Force.com-sivuston täytyy olla määritettä organisaatiossasi ja
saatavilla vieraskäyttäjille

Verkkosivustosi lisääminen CORS-whitelist-luetteloon

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luominen, lukeminen,
päivittäminen ja
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Lisää organisaatiosi CORS-whitelist-luetteloon verkkosivusi URL, johon aiot lisätä snap-in-keskusteluita.
Verkkosivu, johon lisäät snap-in-keskustelun, on sivu, jota asiakkaat käyttävät keskustelemiseen.

Vain HTTPS-toimialueet sallitaan upotetulle keskustelulle CORS-whitelist-rajoitusten vuoksi.

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

2. Valitse Uusi.

3. Syötä alkuperän URL-kuvio.

Alkuperän URL-kuvion täytyy sisältää HTTPS-protokolla (ellet käytä localhostia) ja toimialuenimi,
ja se voi sisältää portin. Erikoismerkkiä (*) tuetaan ja sen täytyy olla toimialueen nimen toista
tasoa ennen. Esimerkiksi https://*.esimerkki.com  lisää whitelist-luetteloon
esimerkki.com-toimialueen kaikki alatoimialueet.

Alkuperän URL-kuvio voi olla IP-osoite. Samaan osoitteeseen ratkaistavat IP-osoite ja toimialue
eivät kuitenkaan ole sama alkuperä, joten sinun täytyy lisätä ne CORS-whitelist-luetteloon
erikseen.
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Snap-in-käyttöönoton luominen

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo snap-in-käyttöönotto jokaiselle käyttämällesi snap-inille.

Snap-in-määrityksissä käytetään Salesforce-yhteisöä tai Force.com-sivustoa, jotta voit liittää käyttäjiä
vieraskäyttäjäprofiiliin. Tarkasta, onko sinulla valmiina yhteisöjä tai sivustoja, joita voisit käyttää. Jos
sivusto on jo saatavilla, voit käyttää sitä päätepisteenäsi. Luo muussa tapauksessa sivusto tätä
käyttötarkoitusta varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (Beta).

2. Napsauta Snap-init (Beta) -määrityssivulta Uusi käyttöönotto.

Snap-in-käyttöönottosivu avautuu.

3. Kirjoita Snap-in-käyttöönoton nimi  -kenttään snap-inin nimi.

Käyttöönoton nimi näytetään Snap-in-sivun luettelossa. Jos sinulla on useita
snap-in-käyttöönottoja, käytä kuvaavaa nimeä, jotta ne erottaa helposti toisistaan.

4. API-nimi-kenttä täytetään automaattisesti.

5. Valitse Sivuston päätepiste  -alasvetovalikosta Salesforce-yhteisö tai Force.com-sivusto.

Jos valikossa ei näy mitään, organisaatiollesi ei ole määritetty yhtäkään yhteisöä tai sivustoa.

6. Napsauta Luo.

Snap-in-käyttöönotto luodaan.

Kun olet luonut snap-in-käyttöönoton, määritä snap-in-keskusteluwdigetissä käytettävät Live Agent -asetukset.

Live Agent -asetusten määrittäminen snap-in-keskusteluiden käyttöönotolle

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Snap-in-keskusteluwidget käyttää Live Agent -käyttöönottotunnusta ja -painiketta, jotta asiakkaat
voivat keskustelulla agenttiesi kanssa. Tarjoamiasi Live Agent -tietoja käytetään luomaan
keskusteluwidgetin koodi, jonka lisäät verkkosivuillesi.

Varmista ennen Live Agent -asetusten määrittämistä, että snap-in-keskusteluwidgetille on saatavilla
Live Agent -käyttöönotto ja Live Agent -keskustelupainike.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (beta).

2. Valitse snap-in-käyttöönotto, jota haluat työstää.

3. Siirry Snap-init (Beta) -määrityssivun Live Agent -perusasetukset  -osioon ja
napsauta Käynnistä.

4. Valitse Live Agent -käyttöönotto  -valikosta Live Agent -kokoonpano, jota haluat
käyttää snap-in-keskustelun kanssa.

5. Valitse Live Agent -painike  -valikosta Live Agent -painike, jota haluat käyttää
snap-in-keskusteluwidgetin kanssa.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Live Agent -asetukset, hanki koodi, jolla voit lisätä snap-in-keskusteluwidgetin verkkosivuillesi.

219

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Snap-in-koodinpätkien kopioiminen ja liittäminen verkkosivuillesi

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce luo yksilöllisen koodinpätkän, joka perustuu snap-in-määritysten aikana antamiisi tietoihin.
Kopioi ja liitä chat-koodinpätkä, jotta voit lisätä snap-in-widgetin verkkosivullesi. Kopioi ja liitä
valinnainen meta-tunnisteen koodinpätkä, jotta verkkosivusi voi reagoida eri käyttöympäristöihin,
kuten mobiililaitteisiin ja tietokoneisiin.

Varmista, että sinulla on pääsy verkkosivuille, johon haluat lisätä keskusteluwidgetin. Sinun täytyy
ehkä tehdä yhteistyötä yhtiösi webmasterin kanssa.

Kun lisäät chat-koodinpätkän verkkosivuillesi, asiakkaasi voivat tarkastella ja käyttää
snap-in-keskusteluwidgetiä. Jos keskustelu ei ole vielä valmis asiakkaita varten, lisää koodinpätkät
yksityiselle verkkosivulle.

Voit mukauttaa koodia muuttaaksesi keskusteluwidgetin ulkoasun tiettyjä osa-alueita.

<meta>-tunnisteen koodi tekee verkkosivustasi reagoivan, jolloin verkkosivu ja keskusteluwidget
näyttävät hyvältä ja toimivat oikein eri laitteilla. Jos asiakas tarkastelee verkkosivuasi ja
keskusteluwidgetiä esimerkiksi älypuhelimella, sivun ja keskustelun kokoa muutetaan pienemmäksi.

Tämä tunniste on suositeltu <meta>-tunniste, jotta koodinpätkä reagoi oikein Jos sivusi on jo
reagoiva, sinun ei välttämättä tarvitse lisätä tätä koodinpätkää tai muuttaa <meta>-tunnistettasi. Jos havaitset ongelmia muille laitteilla,
voit yrittää päivittää <meta>-tunnisteesi tarjottuun koodinpätkään. Tämä tunniste lisätään kaikkien sellaisten sivujen head-osioon, jossa
snap-in-keskusteluwidgetiä käytetään. Jos et lisää sopivaa <meta>-tunnistetta, snap-in-keskusteluwidget näytetään sivulla samalla
tavalla kuin pöytätietokoneella laitteesta riippumatta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (Beta).

2. Valitse snap-in-käyttöönotto, jota haluat työstää.

3. Siirry Snap-init (Beta) -määrityssivun Snap-in-koodinpätkät  -osioon ja napsauta Hanki koodi.

4. Kopioi chat-koodinpätkä ja liitä se välittömästi verkkosivusi sulkevan </body>-tunnisteen yläpuolelle lisätäksesi
snap-in-keskusteluwidgetin sivulle.

Liitä chat-koodinpätkä kaikille verkkosivuille, joissa haluat näyttää keskusteluwidgetin. Mukauta chat-koodinpätkää halutessasi.

5. Voit halutessasi kopioida ja liittää meta-koodinpätkän head-osion <meta>-tunnisteeseen kaikille verkkosivuille, jossa haluat näyttää
keskusteluwidgetin.

6. Napsauta Valmis.

Koodinpätkien sivu sulkeutuu.
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Snap-in-keskusteluwidgetin koodin mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä teksti- tai HTML-editoria mukauttaaksesi keskusteluwidgetin koodinpätkän valinnaisia
parametrejä.

Voit mukauttaa tiettyjä parametrejä, jotka vaikuttavat snap-in-keskusteluwidgetin ulkoasuun ja
toimintatapaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (Beta).

2. Valitse snap-in-käyttöönotto, jota haluat työstää.

3. Siirry Snap-init (Beta) -määrityssivun Snap-in-koodinpätkät  -osioon ja napsauta Hanki
koodi.

4. Kopioi keskustelun koodinpätkä teksti- tai HTML-editoriin.

5. Määritä kuvien URL-osoitteet keskustelu-widgetin parametreille teksti- tai HTML-editorissa.

6. Tallenna muutoksesi.

Kun olet muokannut keskustelun koodinpätkää, lisää koodi kaikille verkkosivuille, joissa haluat
näyttää snap-in-keskusteluwidgetin.

Snap-in-keskustelun koodin mukautettavat parametrit

EDITION-VERSIOT

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

Voit mukauttaa tiettyjä parametrejä, joka vaikuttavat snap-in-keskusteluwidgetin ulkoasuun ja
toimintatapaan, jotta chat-kokemus vastaa yhtiösi tuotemerkkiä. Käytä näitä parametrejä
mukauttaaksesi keskustelua edeltävää bannerikuvaa, logoa, odotuskuvaa ja agenttisi avatarkuvaa.
Voit mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa ja keskusteluwidgetissä, kun keskustelu
latautuu, kun agentteja on paikallaan tai kun agentit ovat offline-tilassa.

Snap-in-keskusteluwidgetissä käytettyjen kuvien mukauttaminen

Jos kuvat sijaitsevat samassa sijainnissa kuin verkkosivu, johon aiot lisätä keskusteluwidgetin, voit
käyttää suhteellisia URL-polkuja ja nimiä tai täydellisiä URL-osoitteita. Jos kuvat sijaitsevat muualla, käytä kuvien täydellisiä URL-osoitteita.

Ennen kuin mukautat koodia, lataa palvelimelle kuvatiedostot, joita haluat käyttää keskusteluwidgetissä.

KuvausMääritä tämä parametri:Mukauttaaksesi tätä
kuvaa:

Määritä URL-osoite kuvalle, joka
näytetään keskustelua edeltävässä

embedded_svc.settings.prechatBackgroundImgURL
= "..."

Keskustelua edeltävä
bannerikuva

lomakkeessa ennen tervehdystä
(esimerkiksi ”Hei, vieras!”) ja alatekstiä
(esimerkiksi ”Agentti on matkalla”).

Kuvan suositeltu koko on 320 x 100
pikseliä.

Määritä URL-osoite logolle, joka
näytetään, kun keskustelu on
minimoitu.

embedded_svc.settings.smallCompanyLogoImgURL
= "..."

Minimoidun keskustelun
odottaa-tilan kuva

Kuvan suositeltu koko on 25 x 25
pikseliä.
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KuvausMääritä tämä parametri:Mukauttaaksesi tätä
kuvaa:

Määritä URL-osoite taustakuvalle, joka
näytetään, kun keskustelu on
odottaa-tilassa.

embedded_svc.settings.waitingStateBackgroundImgURL
= "..."'

Odottaa-tilan kuva

Kuvan suositeltu koko on 200 x 60
pikseliä.

Määritä URL-osoite agentin kuvalle,
joka näytetään, kun agentti
keskustelee.

embedded_svc.settings.avatarImgURL = "..."Agentin avatar

Kuvan suositeltu koko on 40 x 40
pikseliä.

Luo kuvasi .png-muodossa ja käytä seuraavia kuvakokoja varmistaaksesi, että kuvat eivät vääristy snap-in-keskustelun aikana.

Snap-in-keskusteluwidgetissä käytetyn oletusarvoisen keskustelupainikkeen mukauttaminen

KuvausParametri

Jos haluat näyttää oletusarvoisen keskustelupainikkeen, joka
yhdistää asiakkaasi keskusteluwidgetiin, määritä

embedded_svc.settings.displayHelpButton =

displayHelpButton = true;. Keskustelupainike sallii
asiakkaidesi käynnistää keskustelun verkkosivultasi.

Mahdolliset arvot ovat true  | false.
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Snap-in-keskusteluwidgetin keskustelua edeltävän lomakkeen mukauttaminen

KuvausParametri

Jos haluat määrittää, näytetäänkö keskustelua edeltävä lomake,
kun asiakas aloittaa keskustelu, määritä
initialInteractionState = "PRECHAT";.

embedded_svc.settings.initialInteractionState
= "..."

Mahdolliset arvot ovat PRECHAT  | WAITING.

Note:  Nämä arvot ovat merkkikokoriippuvaisia.

Parametri on oletusarvoisesti määritetty näyttämään keskustelua
edeltävä lomake. Jos määrität arvoksi WAITING,
keskusteluwidgetissä ei näytetä keskustelua edeltävää lomaketta,
vaan se avaa välittömästi uuden keskusteluikkunan.

Snap-in-keskusteluwidgetissä käytetyn tekstin mukauttaminen

KuvausParametri

Jos haluat mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa,
kun agentteja on paikalla, lisää haluamasi teksti parametriin
onlineText = "...".

embedded_svc.settings.onlineText = "..."

Jos et määritä arvoa, oletusarvoinen teksti ”Keskustele asiantuntijan
kanssa” näytetään.

Jos haluat mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa,
kun agentteja ei ole paikalla, lisää haluamasi teksti parametriin
offlineText = "...".

embedded_svc.settings.offlineText = "..."

Jos et määritä arvoa, oletusarvoinen teksti ”Agentti offline-tilassa”
näytetään.

Jos haluat mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa,
kun keskusteluikkuna latautuu, lisää haluamasi teksti parametriin
onlineLoadingText = "...".

embedded_svc.settings.onlineLoadingText =
"..."

Jos et määritä arvoa, oletusarvoinen teksti ”Ladataan” näytetään.

Keskustelukokemuksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

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

Nyt kun olet upottanut keskustelukokoonpanon verkkosivuillesi, on aika testata sitä.

Jos haluat testata snap-in-keskustelua agentin perspektiivistä, kirjaudu sisään Salesforceen Live
Agent -käyttäjänä, jolla on kaikki Live Agent -tukiagentin käyttöoikeudet sivulla 170.

1. Kirjaudu sisään Service Cloudiin ja siirry online-tilaan agenttina, jolle on kohdistettu asiaankuuluva
painike.
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2. Testaa keskustelua asiakkaan perspektiivistä. Aloita keskustelu samalla selaimella eri ikkunassa verkkosivulta, johon lisäsit koodinpätkän.

Keskustelun tulisi olla käytettävissä.

3. Varmista asiakkaan puolelta (eli verkkosivultasi), että:

• Keskustelua edeltävä lomake näyttää hyvältä

• Keskusteluikkuna näyttää hyvältä

4. Varmista agentin puolelta (eli Salesforce-palvelukonsolista), että:

• Saat keskustelupyynnön, kun keskustelu käynnistetään

Jos keskusteluwidget ja -kokemus toimivat odotetulla tavalla, asiakkaasi voivat aloittaa sivulle upotetun keskustelun käyttämisen
viestiäkseen agenttien kanssa.

Snap-in-keskusteluiden (beta) rajoitukset

EDITION-VERSIOT

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

Snap-in-keskustelulla on seuraavat rajoitukset.

Keskustelua edeltävän lomakkeen rajoitukset:

• Keskustelua edeltävä lomake luo automaattisesti tapauksen ja linkittää sen olemassa olevaan
tai uuteen yhteyshenkilöön. Tätä toimintatapaa ei voi kuitenkaan mukauttaa.

• Keskustelua edeltävä lomake ei vahvista kenttiä

• Et voi muokata keskustelua edeltävän lomakkeen kenttiä

Seuraavia Live Agent -ominaisuuksia ei tueta snap-in-keskusteluiden beta-versiossa. Älä ota näitä
ominaisuuksia käyttöön Live Agent -kokoonpanossa, -painikkeessa ja -toteutuksessa, jota käytät
snap-in-keskustelun kanssa.

• Agenttien tiedostojen siirto

• Asiakkaiden toimettomuudesta johtuvat aikakatkaisut

• Keskusteluiden siirrot

• Vierailijoiden keskustelulokien tallentaminen

• Luottamuksellisten tietojen säännöt

• Estetyt vierailijat

Snap-in-keskusteluikkunan otsikossa käytetään agentin nimeä (tai mukautettua nimeä), eikä Live Agent -asetusta Chat-ikkunan
otsikko.
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Live Agent -konsoli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -konsoli on vanhentunut ominaisuus, jota agentit pystyivät käyttämään keskustellakseen
asiakkaiden kanssa ennen Spring ’13 -julkaisua. Salesforce ei tue enää Live Agent -konsolia. Jos
tukiorganisaatiosi käyttää sitä yhä, suosittelemme siirtymään käyttämään Salesforce console -konsolin
Live Agentia mahdollisimman pian, koska Live Agent -konsoli tullaan lopulta poistamaan.

Lisätietoja Salesforce-konsolin Live Agentin päivittämisestä on kohdassa Live Agent pääkäyttäjille.
Salesforce-ohje opastaa sinua Salesforce console -konsolin Live Agentin määrittämisessä, mukaan
lukien sen käyttöönottaminen ja mukauttaminen Salesforce-organisaatiollesi.

Live Agent -konsolin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -konsoli tarjoaa joihinkin ominaisuuksiin vain rajoitetun käyttöoikeuden eikä se sisällä
Spring ’13 -julkaisun jälkeen julkaistuja Live Agent -ominaisuuksia.

Lisätietoja Salesforce-konsolin Live Agentin päivittämisestä on kohdassa Live Agent pääkäyttäjille.
Salesforce-ohje opastaa sinua Salesforce console -konsolin Live Agentin määrittämisessä, mukaan
lukien sen käyttöönottaminen ja mukauttaminen Salesforce-organisaatiollesi.

Agenttien ominaisuudet
Live Agent -konsoli ei tue joitakin agenttiominaisuuksia, joita agentit käyttävät keskusteluiden aikana
Salesforce-konsolissa.

HuomautuksetTuettu?Ominaisuus

Ei mitäänKylläArtikkelien liittäminen
keskusteluihin

Tätä ominaisuutta tuetaan
CRM-chatletissä, joka on Live
Agent -konsolin vanha lisäosa.

KylläTietueiden liittäminen
keskustelulokeihin

Ei mitäänKylläPikateksti

Ei mitäänKylläKeskustelupyyntöjen
siirtäminen

Ei mitäänEiKeskusteluneuvonta
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HuomautuksetTuettu?Ominaisuus

Ei mitäänEiKriittisten hälytysten odotusajat

Ei mitäänEiKeskustelun Knowledge-vastaukset

Ei mitäänEiTiedostojen siirtäminen

Live Agent tukee vain Live Agent
-kokoonpanoissa määritettyjä automaattisia

RajoitettuAutomaattiset tervehdykset

tervehdyksiä, mutta ei
keskustelupainikkeiden asetuksissasi
määritettyjä automaattisia tervehdyksiä.

Live Agent tukee vain Live Agent
-kokoonpanoissa määritettyjä mukautettuja

RajoitettuMukautetut agenttien nimet

agenttien nimiä, mutta ei
keskustelupainikkeiden asetuksissasi
määritettyjä mukautettuja agenttien nimiä.

Valvojien ominaisuudet
Live Agent -konsoli kehitettiin alunperin, jotta agentit voisivat vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa. Tästä johtuen Live Agent -konsoli ei
tue mitään Salesforce-konsolissa tuettuja valvojien ominaisuuksia.

Omni-Channel pääkäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja
profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Omni-Channel on kaikenkattava asiakaspalveluratkaisu, joka sallii puhelukeskuksesi reitittää
kaikenlaisia työkohteita – kuten tapauksia, chat-keskusteluita tai liidejä – organisaatiosi pätevimmille
ja paikalla oleville agenteille. Omni-Channel integroituu saumattomasti Salesforce-konsoliin.

Omni-Channel on joustava ominaisuus, jota voit mukauttaa deklaratiivisesti – eli kirjoittamatta
koodia. Käytä Omni-Channelia hallitaksesi työkohteiden prioriteettia, mikä tekee tärkeiden
työkohteiden nopeasta reitittämisestä agenteillesi lastenleikkiä. Hallitse agenttiesi kapasiteettia
vastaanottaa työkohteita, jotta heille annetaan juuri sopiva määrä töitä. Voit myös määrittää, ketkä
agenteista voivat työstää erityyppisiä vastuutehtäviä. Voit esimerkiksi luoda yhden agenttiryhmän
vastaamaan liideihin ja myyntiuteluihin ja toisen ryhmän auttamaan asiakkaita teknisissä ongelmissa.

Mikä parasta, Omni-Channel reitittää kaikki nämä vastuutehtävät automaattisesti oikeille agenteille.
Agenttien ei tarvitse enää valita vastuutehtäviä manuaalisesti jonosta, mikä säästää puhelukeskuksesi
koko henkilökuntasi aikaa, vaivaa ja aivotyötä. Koska agentit voivat työstää tehtäviään helposti, he
voivat auttaa asiakkaitasi nopeammin ja tehokkaammin sekä hoitaa tehtävänsä nopeasti loppuun.

Aloitetaanpa!

TÄSSÄ OSIOSSA:

Omni-Channeliin tutustuminen: Ohjeistus

Määritä Omni-Channel lähettääksesi töitä taitavimmille ja paikalla oleville agenteille
reaaliaikaisesti.
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Omni-Channeliin tutustuminen: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Omni-Channel lähettääksesi töitä taitavimmille ja paikalla oleville agenteille reaaliaikaisesti.

Tervetuloa Omni-Channeliin!

Omni-Channel sallii asiakaspalvelukeskuksesi lähettää töitä organisaatiosi taitavimmille ja paikalla
oleville tukiagenteille reaaliajassa. Tämä pikainen esittely opettaa sinua määrittämään
Omni-Channelin asiakaspalvelukeskuksellesi.

Opastus: Omni-Channeliin tutustuminen

Tämä opastus sisältää seuraavat kohteet: Omni-Channelin käyttöönotto ja palvelukanavien luonti,
reitityskokoonpanot, jonot, läsnäolo-tilat ja läsnäolo-kokoonpanot.

Omni-Channel-objektien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ensimmäinen vaihe Omni-Channel-toteutuksesi laatimisessa on luoda tarvittavat objektit
Salesforceen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Omni-Channelin ottaminen käyttöön

Ota Omni-Channel käyttöön päästäksesi käsiksi objekteihin, joita tarvitset tämän ominaisuuden
määrittämiseksi organisaatiossasi.

Palvelukanavien luominen

Palvelukanavat sallivat sinun muuttaa minkä tahansa objektin – kuten tapauksen, liidin,
SOS-istunnon tai jopa mukautetun objektin – työtietueeksi. Sitten Omni-Channel poimii nämä
työkohteet niiden jonoista – kuin kukkia agentin tuottavuutta kuvaavasta puutarhasta – ja
reitittää ne agentillesi reaaliajassa.

Reitityskokoonpanojen luominen

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida jonoissasi olevien työkohteiden
suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti.
Luo reitityskokoonpanoja ja kohdista niitä jonoille aloittaaksesi työkohteiden reitittämisen agenteille.

Reitityskokoonpanojen ja agenttien liittäminen jonoihin

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia ja mukautettuja objekteja.
Omni-Channel tehostaa jonosi huippuunsa reitittämällä työkohteet agenteillesi reaaliaikaisesti. Agenttien ei tarvitse valita työkohteita
manuaalisesti jonoista, koska Omni-Channel reitittää ne heille automaattisesti reaaliajassa!

Läsnäolo-kokoonpanojen luominen

Nyt keskitymme hetkeksi agentteihin. Läsnäolo-kokoonpanot määrittävät, kuinka paljon agenttisi voivat vastaanottaa töitä ja mitä
Omni-Channel-toimintoja he voivat käyttää auttaessaan asiakkaita. Organisaatiollasi voi olla useita kokoonpanoja eri kanavia tukeville
agenttien ryhmille.

Läsnäolotilat

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa.
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Omni-Channelin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Omni-Channel käyttöön päästäksesi käsiksi objekteihin, joita tarvitset tämän ominaisuuden
määrittämiseksi organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omni-Channel-asetukset  ja valitse
Omni-Channel-asetukset.

2. Valitse Ota Omni-Channel käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

Palvelukanavien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Palvelukanavat sallivat sinun muuttaa minkä tahansa objektin – kuten tapauksen, liidin, SOS-istunnon
tai jopa mukautetun objektin – työtietueeksi. Sitten Omni-Channel poimii nämä työkohteet niiden
jonoista – kuin kukkia agentin tuottavuutta kuvaavasta puutarhasta – ja reitittää ne agentillesi
reaaliajassa.

Palvelukanavat sallivat sinun hallita töiden lähteitä ja prioriteettia verrattuna muihin työkohteisiin.
Kun olet luonut palvelukanavia, liität ne jonoihin, jotka määrittävät, miten työkohteet reititetään
agenteillesi. Voit luoda palvelukanavia tukikanaville, kuten asiakastapauksille tai SOS-puheluille, tai
myyntikanaville, kuten liideille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Palvelukanavat, valitse Palvelukanavat
ja napsauta sitten Uusi.

2. Määritä palvelukanavasi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Palvelukanavien asetukset

Mukauta palvelukanavien asetuksia määrittääksesi, miten organisaatiosi vastaanottaa töitä eri
lähteistä, kuten chat-keskusteluista, sähköposteista, SOS-puheluista tai sosiaalista kanavista.

Omni-Channelin tukemat objektit

Omni-Channel tehostaa agenttiesi tuottavuutta entisestään kohdistamalla heille tietueita reaaliajassa. Mitä objekteja ja tietueita
Omni-Channel tukee?
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Palvelukanavien asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta palvelukanavien asetuksia määrittääksesi, miten organisaatiosi vastaanottaa töitä eri
lähteistä, kuten chat-keskusteluista, sähköposteista, SOS-puheluista tai sosiaalista kanavista.

Mitä se tekeeAsetus

Antaa palvelukanavalle nimen.

Tästä palvelukanavan nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti API-nimi.

Palvelukanavan nimi

Määrittää palvelukanavan API-nimen.API-nimi

Tähän palvelukanavaan liittyvän
vakiomuotoisen tai mukautetun
Salesforce-objektin tyyppi. Jos sinulla on

Salesforce-objekti

esimerkiksi palvelukanava Webistä tulevia
tapauksia varten, valitse Asiaan
liittyvä objektityyppi  -asetukseksi
Tapaus. Palvelukanavien tukemien objektien
täydellinen luettelo löytyy kohdasta
Omni-Channelin tukemat objektit.

(Valinnainen) Avaa määritetyn mukautetun
alatunniste-konsolikomponentin, kun agentit

Konsolin mukautettu
alatunnistekomponentti

hyväksyvät työkohteen pyynnön. Voit
esimerkiksi avata mainoskampanja-widgetin,
kun agentti hyväksyy liidin.

Omni-Channelin tukemat objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Omni-Channel tehostaa agenttiesi tuottavuutta entisestään kohdistamalla heille tietueita reaaliajassa.
Mitä objekteja ja tietueita Omni-Channel tukee?

Omni-Channel tukee tällä hetkellä seuraavien objektien ja tietueiden reitittämistä.

• Tapaukset

• Keskustelut

• SOS-videopuhelut

• Sosiaaliset viestit

• Tilaukset

• Liidit

• Mukautetut objektit
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Reitityskokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida
jonoissasi olevien työkohteiden suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet
käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti. Luo reitityskokoonpanoja ja kohdista
niitä jonoille aloittaaksesi työkohteiden reitittämisen agenteille.

Luo reitityskokoonpano organisaatiosi jokaiselle palvelukanavalle. Kun olet luonut
reitityskokoonpanoja, liität ne jonoihin, jotta agenttisi voivat aloittaa töiden vastaanottamisen
Omni-Channelin määrittämisen jälkeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Reititys, valitse Reitityskokoonpanot
ja napsauta sitten Uusi.

2. Määritä reitityskokoonpanosi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Reitityskokoonpanojen asetukset

Mukauta reitityskokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi, miten työkohteet siirretään agenteille.

Omni-Channel-reititysmallin vaihtoehdot

Määritä, miten saapuvat työkohteet reititetään agenteille Omni-Channelin avulla.

Reitityskokoonpanojen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta reitityskokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi, miten työkohteet siirretään agenteille.

Perustiedot

Mitä se tekeeAsetus

Antaa reitityskokoonpanolle nimen.

Tästä reitityskokoonpanon nimestä tai sen
versiosta tehdään automaattisesti
Kehitysnimi.

Reitityskokoonpanon nimi

Määrittää palvelukanavan API-nimen.Kehitysnimi

Reititysasetukset

Mitä se tekeeAsetus

Järjestys, jossa työkohteet reititetään agenteille tähän
reitityskokoonpanoon liittyvästä jonosta. Jonoissa olevat kohteet,
joilla on pienin numero, reititetään agenteille ensin.

Jos määrität esimerkiksi tärkeiden liidien prioriteetiksi 1  ja
vähemmän tärkeiden liidien prioriteetiksi 2, tärkeät liidit reititetään
ja kohdistetaan agenteille ennen vähemmän tärkeitä liidejä.

Reitityksen prioriteetti
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Mitä se tekeeAsetus

Tarkastamme taustalla agentit, joilla on vapaata kapasiteettia ja
kohdistamme työt heille seuraavien ehtojen mukaisesti tässä
järjestyksessä:

1. Työkohteen lähdejonon prioriteetti

2. Kuinka kauan työkohde on odottanut jonossa

3. Jonon jäsenet, jotka ovat paikalla vastaanottamaan uusia
työkohteita jonosta

Kun työkohde kohdistetaan agentille, objektin omistaja muuttuu
jonosta agentiksi. Jos agentti kieltäytyy työkohteesta, reititämme
sen takaisin jonoon sen alkuperäisellä iällä, jotta se voidaan reitittää
uudelleen oikein.

Määrittää, miten saapuvat työkohteet reititetään agenteille, jotka
on kohdistettu kokoonpanon palvelukanavaan.

Reititysmalli

Määrittää agentille aikarajan, jonka kuluessa hänen täytyy vastata
kohteeseen ennen kuin se siirretään toiselle agentille.

Pakotettu aikakatkaisu (sekunteina)

Työkohteiden koko

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa yksiköiden määrän, joka vähennetään agentin
kokonaiskapasiteetista, kun agentille kohdistetaan työkohde tähän
kokoonpanoon liitetyistä jonoista.

Agentin kokonaiskapasiteetti määritetään hänelle kohdistetun
läsnäolokokoonpanon Kapasiteetti-asetuksella. Kun agentille

Kapasiteettiyksiköt

kohdistetaan työkohde tähän kokoonpanoon liitetystä jonosta,
agentin kokonaiskapasiteetista vähennetään Kapasiteetin
paino  -arvo. Agenteille voidaan kohdistaa työkohteita, kunnes
heidän kokonaiskapasiteettinsa on 0.

Voit valita Kapasiteetin paino- tai Kapasiteetin
prosenttiosuus  -vaihtoehdon, mutta et molempia.

Osoittaa prosenttiosuuden, joka vähennetään agentin
kokonaiskapasiteetista, kun agentille kohdistetaan työkohde tähän
kokoonpanoon liitetyistä jonoista.

Agentin kokonaiskapasiteetti määritetään hänelle kohdistetun
läsnäolokokoonpanon Kapasiteetti-asetuksella. Kun agentille

Kapasiteetin prosenttiosuudet

kohdistetaan työkohde tähän kokoonpanoon liitetystä jonosta,
agentin kokonaiskapasiteetista vähennetään Kapasiteetin
prosenttiosuus  -arvo, kunnes agentin kapasiteetista on 0
% jäljellä.
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Mitä se tekeeAsetus

Voit valita Kapasiteetin paino- tai Kapasiteetin
prosenttiosuus  -vaihtoehdon, mutta et molempia.

Omni-Channel-reititysmallin vaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä, miten saapuvat työkohteet reititetään agenteille Omni-Channelin avulla.

Omni-Channelissa työkohteet reititetään tai "työnnetään" agenteille, jotka on kohdistettu
asiaankuuluvaan jonoon.

EsimerkkiKuvausReititysvaihtoehto

Saapuvat työkohteet reititetään
agentille, jolla on vähiten
avoimia töitä. Kun kaikki
työkohteet kuluttavat 1
kapasiteetin, työkohteet
reititetään agentille, jolla on
vähiten työkohteita. Tämä
esimerkki esittää skenaarion,

Vähiten aktiivinen • Agentilla A ja agentilla B on
kullakin 5 kapasiteettia.

• Agentilla A on 3 aktiivista
työkohdetta, jotka
kuluttavat 1 kapasiteetin.
Agentilla B on 1 aktiivinen
työkohde, joka kuluttaa 4
kapasiteettia.jossa agenttien töillä on eri

kapasiteetit. • Koska agentilla A on
enemmän vapaata
kapasiteettia kuin agentilla
B, saapuvat työkohteet
reititetään agentille A.

Saapuvat työkohteet reititetään
agentille, jonka työkohteiden

Eniten saatavilla • Agentilla A ja agentilla B on
kullakin 5 kapasiteettia.

kokonaiskapasiteetin ja
• Agentilla A on 3 aktiivista

työkohdetta ja agentilla B
on 1.

avoimien työkohteiden välillä
on suurin ero. Kapasiteetti
määrittyy agentin

• Koska agentilla B on
enemmän vapaata

läsnäolo-kokoonpanon
perusteella.

kapasiteettia, saapuvat
työkohteet reititetään
agentille B.
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Reitityskokoonpanojen ja agenttien liittäminen jonoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia ja
mukautettuja objekteja. Omni-Channel tehostaa jonosi huippuunsa reitittämällä työkohteet
agenteillesi reaaliaikaisesti. Agenttien ei tarvitse valita työkohteita manuaalisesti jonoista, koska
Omni-Channel reitittää ne heille automaattisesti reaaliajassa!

Jonossa oleville työkohteille annetaan prioriteetti, jonka määritit aiemmin luomassasi
reitityskokoonpanossa. Jos organisaatiosi käyttää jo jonoja, voit käyttää uudelleen organisaatiossasi
käytettävissä olevia jonoja. Näin voit reitittää työkohteita näihin jonoihin kohdistetuille agenteille
reaaliaikaisesti.

Jos organisaatiosi ei käytä jonoja, luo vähintään yksi sellainen Omni-Channelin integrointia varten.
Voit myös luoda useita jonoja käsitelläksesi erityyppisiä työkohteita. Voit esimerkiksi luoda yhden
jonon saapuville tapauksille ja toisen saapuville liideille.

Jotta reititys toimisi oikein, kohdista kaikki agenttisi jonoon, josta he saavat työkohteita.

Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Jonojen yhteenveto".

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

2. Luo uusi jono tai muokkaa olemassa olevaa jonoa.

3. Etsi Reitityskokoonpano-kentästä jonoon kohdistettava reitityskokoonpano.

4. Lisää agentteja Jonon jäsenet -osion Valitut käyttäjät  -kenttään.

Nämä agentit tulevat saamaan työkohteita tästä jonosta.

5. Napsauta Tallenna.

Läsnäolo-kokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Nyt keskitymme hetkeksi agentteihin. Läsnäolo-kokoonpanot määrittävät, kuinka paljon agenttisi
voivat vastaanottaa töitä ja mitä Omni-Channel-toimintoja he voivat käyttää auttaessaan asiakkaita.
Organisaatiollasi voi olla useita kokoonpanoja eri kanavia tukeville agenttien ryhmille.

Kun otat Omni-Channelin käyttöön organisaatiossasi, Salesforce luo puolestasi läsnäolo-kokoonpanon
nimeltään Oletusarvoinen läsnäolo-kokoonpano. Kaikki agenttisi on kohdistettu tähän kokoonpanoon
automaattisesti. Voit kuitenkin luoda oman läsnäolo-kokoonpanon ja kohdistaa siihen yksittäisiä
agentteja mukauttaaksesi haluamiesi agenttiesi Omni-Channel-asetuksia. Jos kohdistat agentteja
mukautettuun läsnäolo-kokoonpanoon, heidät poistetaan oletusarvoisesta läsnäolo-kokoonpanosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Läsnäolo, valitse Läsnäolo-kokoonpanot
ja napsauta Uusi.

2. Valitse läsnäolo-kokoonpanosi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Läsnäolo-kokoonpanojen asetukset

Mukauta läsnäolo-kokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi niihin kohdistettujen agenttien
Omni-Channel-asetukset.
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Läsnäolo-kokoonpanojen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta läsnäolo-kokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi niihin kohdistettujen agenttien
Omni-Channel-asetukset.

Perustiedot

Nämä asetukset määrittävät perustoiminnot, joita agenttisi voivat käyttää ollessaan kirjautuneena
Omni-Channeliin.

Mitä se tekeeAsetus

Antaa läsnäolo-kokoonpanolle nimen.

Tästä kokoonpanon nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti Kehitysnimi.

Läsnäolo-kokoonpanon nimi

Määrittää kokoonpanon API-nimen.Kehitysnimi

Määrittää agentin maksimityökapasiteetin.
Reitityskokoonpanossa määrittämäsi työkohteen
koko kuluttaa agentin kapasiteettia.

Kapasiteetti

Hyväksyy automaattisesti agenteille kohdistetut
pyynnöt. Nämä työkohteet avataan

Hyväksy pyynnöt automaattisesti

automaattisesti agentin työtilassa, joten heidän
ei tarvitse hyväksyä näitä työkohteita
manuaalisesti alapalkin
Omni-Channel-widgetistä.

Et voi käyttää tätä asetusta, jos Salli
agenttien kieltäytyä
pyynnöistä  -vaihtoehto on käytössä.

Sallii agenttien kieltäytyä saapuvista
työkohteista.

Agentit eivät voi kieltäytyä pyynnöistä, josta
Hyväksy pyynnöt

Salli agenttien kieltäytyä
pyynnöistä

automaattisesti  -vaihtoehto on
käytössä.

Muuttaa agentin tilan automaattisesti
määrittämääsi tilaan, kun agentti kieltäytyy
työkohteesta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Salli
agenttien kieltäytyä
pyynnöistä  -vaihtoehto on käytössä.

Päivitä tila hylättäessä
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Mitä se tekeeAsetus

Sallii agenttien valita syyn, kun he kieltäytyvät heille kohdistetuista
töistä.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Salli agenttien
kieltäytyä pyynnöistä  -vaihtoehto on käytössä.

Salli agenttien valita hylkäyksen syy

Muuttaa agentin tilaa automaattisesti, kun hänelle työnnetty työn
kohdistus aikakatkaistaan.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Pakotettu
aikakatkaisu  -vaihtoehto on käytössä.

Päivitä tila, kun työnnetty työ
aikakatkaistaan

Toistaa äänimerkin agentin widgetissä, kun hän vastaanottaa
työpyynnön.

Pyynnön äänimerkki käytössä

Toistaa äänimerkin agentin widgetissä, kun agentin yhteys
Omni-Channeliin katkeaa.

Yhteys katkesi -äänimerkki käytössä

Kohdista käyttäjiä

Kohdista haluamasi käyttäjät kokoonpanoon salliaksesi heidän käyttää Omni-Channel-toimintoja. Myöhemmin voit kohdistaa
kokoonpanoihin myös profiileja. Jos käyttäjälle on kohdistettu kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa
käyttäjän profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Varoitus: Käyttäjät voivat olla kohdistettuna vain yhteen läsnäolo-kokoonpanoon kerralla. Jos kohdistat käyttäjän kahteen
läsnäolo-kokoonpanoon, järjestelmä poistaa käyttäjän ensimmäisestä läsnäolo-kokoonpanosta varoittamatta sinua. Varmista siis,
että tiedät mihin läsnäolo-kokoonpanoon kukin käyttäjä täytyy kohdistaa!

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä A on kohdistettu läsnäolo-kokoonpanoon A. Sitten luot läsnäolo-kokoonpanon B ja kohdistat
käyttäjän A siihen huomaamatta, että käyttäjä oli jo kohdistettu toiseen läsnäolo-kokoonpanoon. Salesforce poistaa käyttäjän A
läsnäolo-kokoonpanosta A ja kohdistaa käyttäjän läsnäolo-kokoonpanoon B ilmoittamatta siitä sinulle.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjät, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat käyttäjät

Osoittaa käyttäjät, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut käyttäjät

Profiilien kohdistaminen

Kohdista kokoonpanoon haluamasi profiilit salliaksesi niiden käyttäjien käyttää Omni-Channel-toimintoja. Jos käyttäjälle on kohdistettu
kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa käyttäjän profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat profiilit

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut profiilit
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Läsnäolotilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa.

Läsnäolotilat voivat kattaa yhden tai useamman työkohteiden kanavan. Voit esimerkiksi luoda
läsnäolotilan nimeltään "Paikalla verkkotukeen", joka sisältää chat-keskusteluiden ja sähköpostien
palvelukanavat. Kun agentit ovat kirjautuneet sisään tällä läsnäolotilalla, he voivat vastaanottaa
saapuvia keskusteluita ja sähköposteja. Nerokasta!

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Läsnäolo, valitse Läsnäolotilat ja napsauta
Uusi.

2. Valitse läsnäolotilasi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Läsnäolotilojen asetukset

Mukauta läsnäolotilojen asetuksia määrittääksesi eri tiloille kohdistettavat palvelukanavat. Agentit
voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin käyttäen eri tiloja riippuen siitä, millaisia töitä he ovat
valmiina vastaanottamaan.

Läsnäolotilojen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta läsnäolotilojen asetuksia määrittääksesi eri tiloille kohdistettavat palvelukanavat. Agentit
voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin käyttäen eri tiloja riippuen siitä, millaisia töitä he ovat
valmiina vastaanottamaan.

Perustiedot

Käytä näitä asetuksia antaaksesi läsnäolotilallesi nimen.

Mitä se tekeeAsetus

Antaa läsnäolotilalle nimen.

Tästä läsnäolotilan nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti API-nimi.

Tilan nimi

Määrittää läsnäolotilan API-nimen.API-nimi

Tilojen vaihtoehdot

Nämä asetukset määrittävät, ovatko agenttisi paikalla vai kiireellisiä, kun he ovat tässä tilassa.

Mitä se tekeeAsetus

Tätä tilaa käyttävät agentit voivat vastaanottaa uusia työkohteita.Paikalla

Tätä tilaa käyttävät agentit ovat poissa eivätkä he voi vastaanottaa
uusia työkohteita.

Varattu
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Palvelukanavat

Kohdista läsnäolotilaasi palvelukanavia. Tätä läsnäolotilaa käyttävät agentit voivat vastaanottaa työkohteita valitsemistasi kanavista.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa palvelukanavat, jotka voidaan kohdistaa läsnäolotilaan.Käytettävissä olevat kanavat

Osoittaa läsnäolotilaan kohdistetut palvelukanavat.Valitut kanavat

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Kun olet luonut läsnäolotiloja Omni-Channelille, sinun täytyy määrittää,
miten käyttäjäsi voivat käyttää niitä. Voit määrittää käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien
avulla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

Salli tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

Salli tiettyihin profiileihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Voit myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen
tai profiilien avulla.

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

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jolle haluat myöntää tilojen käyttöoikeudet.

3. Napsauta Palvelun läsnäolotilojen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse läsnäolotilat, jotka haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukkoon.

Tähän käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut agentit voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin kaikilla
sallimillasi läsnäolotiloilla.

6. Napsauta Tallenna.
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Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli tiettyihin profiileihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Voit myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen avulla.

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

2. Napsauta profiilia, jolle haluat myöntää tilojen käyttöoikeudet.

Älä napsauta Muokkaa profiilin nimen vierestä. Jos teet niin, et näe oikeaa sivua, josta voisit
ottaa tilat käyttöön.

3. Napsauta Käyttöönotetut läsnäolotilojen käyttöoikeudet -osiosta Muokkaa.

4. Valitse läsnäolotilat, jotka haluat kohdistaa profiiliin.

Tähän profiiliin kohdistetut agentit voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin kaikilla sallimillasi
läsnäolotiloilla.

5. Napsauta Tallenna.

Omni-Channel-widgetin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt Omni-Channelin organisaatiollesi, lisää Omni-Channel-widget
Salesforce-konsoliin, jotta agenttisi voivat aloittaa töiden vastaanottamisen.

Omni-Channel-widget näytetään Salesforce-konsolin oikeassa alakulmassa. Sen avulla agenttisi
voivat muuttaa läsnäolo-tilaansa ja lajitella vastaanottamiaan työkohteita.

Note:  Jos organisaatiosi käyttää keskusteluiden hallintaan Live Agentia, voit hallita niitä Live
Agent- tai Omni-Channel-widgetillä, mutta et molemmilla. Lisätietoja Live Agentin hallinnasta
on kohdassa Omni-Channelin käyttäminen nykyisen Live Agent -toteutuksesi kanssa.

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

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen vierestä, johon haluat lisätä
Omni-Channel-widgetin.

3. Lisää Omni-Channel valittujen kohteiden luetteloosi Valitse konsolikomponentit -osiosta.

4. Napsauta Tallenna.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Omni-Channel-widgetissä näytettävien työkohteiden lisätietojen hallinta kompakteilla asetteluilla

Oletko koskaan halunnut mukauttaa tietoja, joita käyttäjäsi näkevät Omni-Channel-widgetissä
saadessaan uuden työkohteen? Voit tehdä niin! Sinun tarvitsee vain mukauttaa työkohteen
objektin ensisijaista kompaktia asettelua.
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Omni-Channel-widgetissä näytettävien työkohteiden lisätietojen hallinta kompakteilla
asetteluilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Oletko koskaan halunnut mukauttaa tietoja, joita käyttäjäsi näkevät Omni-Channel-widgetissä
saadessaan uuden työkohteen? Voit tehdä niin! Sinun tarvitsee vain mukauttaa työkohteen objektin
ensisijaista kompaktia asettelua.

Olet ehkä jo huomannutkin, että uusien työkohteiden pyynnöissä näytetään oletusarvoisesti joitakin
kenttiä. Jos agenttisi saa esimerkiksi pyynnön hoitaa tapaus, pyyntö sisältää oletusarvoisesti tapauksen
prioriteetin, tilan ja numeron. Objektin ensisijainen kompakti asettelu määrittää kaikki
Omni-Channel-widgetissä näkyvät kentät. Entä jos haluat näyttää enemmän tietoja, kuten tapauksen
omistajan tai aiheen? Sinun tarvitsee vain muokata ensisijaista kompaktia asettelua, joka sisältää
widgetissä näytettävät kentät.

Vihje: Omni-Channel-widget on todellakin kompakti, joten siinä on rajallinen määrä tilaa
työkohteiden pyyntöjen kenttien näyttämiseksi. Vaikka voit teknisesti lisätä kompaktiin
asetteluun 10 kenttää, Omni-Channel-widgetissä näytetään vain 4 kenttää. Suosittelemme
valitsemaan ja lisäämään kompaktiin asetteluusi 4 tärkeintä kenttää, jotka haluat näyttää
työkohteiden pyynnöissä.

1. Valitse objekti, jonka kompaktia asettelua haluat muokata.

2. Valitse muokattavan työkohteen objektin hallinta-asetuksista Kompaktit asettelut ja valitse
sitten Uusi.

Jos haluat esimerkiksi muokata tapausten kompaktia asettelua, valitse tapausten objektin
hallinta-asetuksista Kompaktit asettelut ja valitse Uusi.

3. Valitse kompaktin asettelun asetuksesi, mukaan lukien sisällytettävät kentät. Valitsemasi kentät näytetään Omni-Channel-widgetissä,
kun agentti saa pyynnön.

4. Napsauta Tallenna.

5. Vaihda ensisijainen kompakti asettelu uuteen asetteluusi napsauttamalla Kompaktin asettelun kohdistus > Muokkaa kohdistusta.

6. Valitse uusi kompakti asettelusi Ensisijainen kompakti asettelu -alasvetoluettelosta.

7. Napsauta Tallenna.
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Omni-Channel-toteutuksesi testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Nyt kun olet määrittänyt ja ottanut Omni-Channelin käyttöön, testaa toteutuksesi varmistaaksesi,
että se toimii oikein.

Testaa toteutuksesi reitittämällä työkohde itsellesi Salesforce-konsolista.

1. Kirjaudu sisään Salesforce-konsoliin.

Muista kirjautua sisään käyttäjänä, joka voi käyttää Omni-Channelia. Varmista ominaisuuden
testaamista varten, että olet ainoa Omni-Channeliin sisäänkirjautunut agentti.

2. Muuta tilaasi Omni-Channel-widgetistä, jotta voit vastaanottaa saapuvia työkohteita.

3. Siirry konsolissa tietueeseen, joka vastaa tämänhetkisen läsnäolotilasi kanavia.

Jos olet kirjautunut sisään esimerkiksi "Saatavilla tapauksille" -tilassa, siirry konsolissa avoimien
tapaustesi luetteloon. Oletamme, että "Saatavilla tapauksille" -tilasi liittyy tapausten
palvelukanavaan. Olisi nimittäin hullunkurista, jos "Saatavilla tapauksille" -tilasi sallisi sinun
vastaanottaa esimerkiksi liidejä.

4. Valitse valintaruutu sen tietueen vierestä, jonka haluat reitittää itsellesi.

5. Napsauta Vaihda omistaja.
Sinut ohjataan Vaihda tapauksen omistaja -sivulle.

6. Valitse Omistaja-luettelosta Jono.

7. Syötä reitityskokoonpanoosi liittämäsi jonon nimi.

Istu alas ja rentoudu. Näet ilmoituksen saapuvista pyynnöstä Omni-Channel-widgetissä muutaman sekunnin kuluttua.
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Omni-Channelin käyttäminen nykyisen Live Agent -toteutuksesi kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Oletko ihastunut Live Agentiin ja haluat lisätä Omni-Channelin sen sekaan? Seuraavat asiat muuttuvat
sinulle ja organisaatiollesi (mutta ei agenteillesi!).

Olet siis päättänyt päivittää asiakaspalvelusi uudelle tasolle käyttämällä Live Agentia ja
Omni-Channelia yhdessä. Hienoa! Huomaat pian, että ne toimivat täydellisesti yhdessä. Sitä ennen
sinun täytyy kuitenkin tietää muutama asia, jotta voit aloittaa keskusteluliikenteen hallinnan Live
AgentillaOmni-Channelissa.

Live Agent perustuu Live Agent -kokoonpanoihin, jotka hallitsevat Live Agent -käyttäjien käytettävissä
olevia toimintatapoja ja asetuksia. Omni-Channel käyttää vastaavalla tavalla läsnäolokokoonpanoja
hallitakseen Omni-Channel -käyttäjien käytettävissä olevia toimintatapoja ja asetuksia.. Voit integroida
Live Agentin Omni-Channeliin, jolloin keskustelut reititetään muiden työkohteiden tapaisesti, ja
voit jopa käyttää Omni-Channelia-reititystä keskusteluillesi (beta). Käytitpä Omni-Channelia Live
Agentin kanssa millä tavalla tahansa, agenttisi voivat hyväksyä tai hylätä keskustelupyyntöjä suoraan
Omni-Channel-widgetistä.

Kun integroit Live Agentin ja Omni-Channelin, Live Agent -käyttäjistäsi tulee myös
Omni-Channel-käyttäjiä, joten heidän tulee olla liitettynä sekä Live Agent -kokoonpanoon että
läsnäolokokoonpanoon. Onneksi Salesforce hoitaa osan raskaista töistä puolestasi, kun otat
Omni-Channelin käyttöön nykyisen Live Agent -toteutuksesi kanssa.

Jokaiselle organisaatiossasi jo olevalle Live Agent -kokoonpanolle, Salesforce:

• Luo vastaavan läsnäolokokoonpanon kullekin Live Agent -kokoonpanollesi

• Määrittää kunkin läsnäolokokoonpanon keskustelukapasiteetin vastaavan Live Agent
-kokoonpanon mukaisesti

• Kohdistaa keskusteluagenttisi uusiin vastaaviin läsnäolokokoonpanoihin

Jos sinulla on Live Agent käytössä, mutta toteutuksesi ei ole vielä valmis, Salesforce luo Live Agent
-palvelukanavan, kun otat Omni-Channelin käyttöön.

Salesforce tekee kaiken tämän automaattisesti, joten agenttiesi työt eivät häiriydy. He voivat aloittaa
keskusteluiden hyväksymisen konsolin Omni-Channel-widgetistä. Ainoa heidän näkemänsä
eroavaisuus on se, että nyt he käyttävät konsolin Omni-Channel-widgetiä tilansa asettamiseen ja
keskusteluilmoitusten hyväksymiseen. He saattavat nähdä muutoksia myös tilavaihtoehdoissaan,
koska Omni-Channel-läsnäolotiloja voi mukauttaa.
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Viite

Miten Omni-Channel-reititys toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aiheuttavatko datamallit sinulle sydämentykytystä? Haluatko ymmärtää perusteellisesti, miten
Omni-Channel reitittää työkohteet agenteillesi? Siinä tapauksessa meillä on sinulle tarjolla jotakin
hyvää. Omni-Channel siirtää työkohteet oikeille agenteille oikeaan aikaan, jotta tukitiimisi voi auttaa
asiakkaita heidän ongelmissaan tehokkaasti. Mutta miten reititys toimii kulissien takana?
Kurkistetaanpa sisään.

Omni-Channel reitittää töitä kahdella erillisellä prosessilla.

• Ensinnäkin, kun uusi työkohde kohdistetaan Omni-Channel-jonoon, Omni-Channel yrittää
reitittää sen agentille. Omni-Channel reitittää työkohteet niiden jonon prioriteetin mukaan,
joten tärkeimmät työkohteet siirretään agenteille ensin. Seuraavaksi kohteet reititetään sen
perusteella, kuinka kauan ne ovat olleet jonossa. Vanhemmat työkohteet siirretään agenteille
ennen uudempia. (Kerromme tästä piakkoin yksityiskohtaisemmin).

• Toisekseen, kun agentin kyky vastaanottaa työkohteita muuttuu (kun hän esimerkiksi palaa
"Poissa"-tilasta tai saa toisen työkohteen valmiiksi), Omni-Channel yrittää etsiä työkohdetta,
joka voidaan reitittää agentille.

Uusien työkohteiden reitittäminen
Kun työkohde luodaan, se kohdistetaan jonoon. Jos jonoon liittyy reitityskokoonpano, työkohde lisätään agenteille reititystä odottavien
kohteiden luetteloon.

Sitten Omni-Channel tarkastaa, ketkä agenteista ovat paikalla ja kuinka paljon töitä heillä tällä hetkellä on. Nämä tiedot saadaan
API-objektista UserServicePresence, joka seuraa agenttien tämänhetkistä kykyä vastaanottaa työkohteita.

Odottavien työkohteiden reitittäminen
Kun odottavien kohteiden luetteloon lisätään uusi työkohde, Omni-Channel tarkastaa, voiko se reitittää työkohteen välittömästi agentille.

Ensiksi tarkastamme, onko paikalla agentteja, joiden läsnäolotila on linkitetty oikeaan palvelukanavaan. Oletetaan esimerkiksi, että
organisaatiosi vastaanottaa uuden tapauksen, joka kohdistetaan Omni-Channel-jonoon. Omni-Channel tarkastaa, onko tapauksille
määritetty palvelukanavaa. Sitten tarkastamme, keiden paikallaolevien agenttien tila sallii heidän vastaanottaa uusia tapauksia.

Mitä tapahtuuSkenaario

Jos paikalla ei ole yhtään oikeassa tilassa olevaa agenttia, jätämme
työkohteen agentille reititystä odottavien kohteiden luetteloon.

Yhtään agenttia ei ole paikalla.

Jos paikalla on yksi tai useampi agentti, tarkastamme, voivatko he
vastaanottaa uuden työkohteen. Jos yhdenkään agentin kapasiteetti
ei salli enempää töitä, jätämme työkohteen luetteloon.

Agentteja on paikalla, mutta heidän työkapasiteettinsa on täynnä.

Jos löydämme agentteja, jotka 1) ovat paikalla ja 2) voivat
vastaanottaa työkohteen, tarkastamme organisaatiosi

Agentteja on paikalla ja he ovat valmiina töihin.

reititysasetusten perusteella, kuka agenteistasi saa kunnian käsitellä
työkohteen.
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Mitä tapahtuuSkenaario

Jos reitityskokoonpanosi käyttää Vähiten aktiivinen
-reititysmallia, etsimme agentin, jolla on vähiten töitä verrattuna
muihin agentteihin, jotka voisivat käsitellä työkohteen. Sitten
reititämme työkohteen kyseiselle agentille.

Jos reitityskokoonpanosi käyttää Eniten käytettävissä
-reititysmallia, etsimme agentin, jonka mahdollisten töiden
enimmäismäärän ja tällä hetkellä käsittelyssä olevien töiden määrän
välillä on suurin ero. Sitten reititämme työkohteen kyseiselle
agentille.

Entä jos kahden agentin välillä tulee tasapeli? Tällöin työkohde
annetaan agentille, joka on odottanut töitä kauemmin. Emmehän
halua, että joku tukitiimistämme tylsistyy.

Kun agentin kyky vastaanottaa töitä muuttuu
Kun agentti kirjautuu Omni-Channeliin, saa työkohteen valmiiksi tai muuttaa tilaansa, Omni-Channel tarkastaa, voiko agentille antaa
uuden työkohteen.

Mitä tapahtuuSkenaario

Siirrymme eteenpäin emmekä tarkasta mitään muuta.Agentti on poissa.

Tämä on hyvä asia, mutta jatkamme eteenpäin.Agentti on paikalla, mutta hänen työkapasiteettinsa on täynnä.

Tutkimme agentille reititystä odottavien työkohteiden luetteloa.
Tarkastamme, onko agentti kelpuutettu työstämään mitään

Agentti on paikalla ja valmiina töihin.

kohteita, eli kuinka paljon agentin kapasiteettia kohde veisi ja
liittyykö agentin tila oikeaan palvelukanavaan. Jos agentti on
esimerkiksi paikalla ja hänen tilansa sallii tapausten
vastananottamisen, tarkastamme, onko luettelossa yhtään tapausta.

Jos luettelosta löytyy agentille kelpuutettuja kohteita, hänelle
reititetään työkohde, jolla on korkein prioriteetti. Jos kahdella tai
useammalla kohteella on sama prioriteetti, vanhin reititetään ensin.

Työkohteen reitittäminen uudelleen
Joskus agentti kieltäytyy työkohteesta tai poistuu paikalta ennen kuin hän voi aloittaa sen parissa työskentelemisen. Tällöin työkohde
reititetään uudelleen, kunnes se löytää hyvän ja rakastavan kodin osaavan ja kelpuutetun agentin sylistä.

Ensin Salesforce muuttaa työkohteen omistajaksi automaattisesti jonon, josta objekti alun perin reititettiin. Sitten yritämme reitittää
työkohteen muulle agentille (agentille B) kuin sen hylänneelle agentille (agentti A). Työkohde saatetaan kuitenkin reitittää uudelleen
agentille A, jos agentti A muuttaa tilaansa tai jos olemme yrittäneet reitittää kohdetta agentille B vähintään kerran. Toistamme tätä,
kunnes työkohde löytää hyvän ja rakasvan kodin osaavan ja kelpuutetun agentin sylistä.

Näin agenttisi, heidän työkohteensa ja sinun asiakkaasi elivät elämänsä onnellisina loppuun asti.
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Omni-Channelin tukemat objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Omni-Channel tehostaa agenttiesi tuottavuutta entisestään kohdistamalla heille tietueita reaaliajassa.
Mitä objekteja ja tietueita Omni-Channel tukee?

Omni-Channel tukee tällä hetkellä seuraavien objektien ja tietueiden reitittämistä.

• Tapaukset

• Keskustelut

• SOS-videopuhelut

• Sosiaaliset viestit

• Tilaukset

• Liidit

• Mukautetut objektit

Agentin työ -tietueiden kentät
Joka kerta, kun agentille reititetään objekti Omni-Channelin kautta, Salesforce luo Agentin työ -tietueen, joka sisältää tietoja työn
kohdistuksista ja reitityksistä. Agentin työ -tietueet sisältävät kenttiä, jotka auttavat sinua seuraamaan agentillesi kohdistettujen työtehtävien
tietoja. Jos sama työkohde reititetään useita kertoja, se liitetään useisiin Agentin työ -tietueisiin.

Agentin työ -tietueilla on seuraavat kentät. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelun ja
kenttätason suojauksen asetuksistasi.

MääritelmäKenttä

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti hyväksyi työkohteen.Hyväksymisen päivämäärä

Agentin vapaa kapasiteetti ajalta, kun agentti kieltäytyi
työkohteesta.

Agentin kapasiteetti kieltäytyessä

Agentin työ -tietueen Salesforce-tunnus.Agentin työn tunnus

Päivämäärä ja aika, jolloin työkohde kohdistettiin agentille ja
siirrettiin agentin Omni-Channel-widgetiin.

Kohdistuspäivä

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti sulki työkohteeseen liittyvän
konsolivälilehden, muuttaen Agentin työ -tietueen tilaksi "Suljettu".

Sulkemispäivä

Työkohteen hyväksyneen agentin nimi.Luoja

Päivämäärä, jolloin työkohde luotiin.Luontipäivä

Päivämäärä, jolloin agentti kieltäytyi työkohteesta.Hylkäämisen päivämäärä

Päivämäärä, jolloin työkohdetta muokattiin viimeksi.Edellinen muokkauspäivä

Agentin työ -tietueen yksilöllinen, Salesforcen luoma numero.Nimi

Kuinka monta prosenttia työkohde vie agentin
kokonaiskapasiteetista.

Kapasiteetin prosenttiosuudet

Salesforce-jono, josta työkohde reititettiin.Jono

244

ViiteAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



MääritelmäKenttä

Päivämäärä ja aika, jolloin Salesforce-objekti kohdistettiin jonoon
ja siihen liittyvä työkohde luotiin.

Pyynnön päivämäärä

Työkohteeseen liittyvä palvelukanava.Palvelukanava

Työkohteen luontiajankohdan (Pyynnön päivämäärä) ja työkohteen
hyväksymisajankohdan (Hyväksymisen päivämäärä) välinen aika
sekunteina.

Vastausnopeus

Agentin työ -tietueen tila. Mahdolliset arvot arvot:Tila

• Assigned – Kohde on kohdistettu agentille, mutta sitä ei ole
vielä avattu.

• Opened – Agentti on avannut kohteen.

• Unavailable – Kohde kohdistettiin agentille, mutta agentti
poistui paikalta (siirtyi offline-tilaan tai menetti yhteyden).

• Declined – Kohde kohdistettiin agentille, mutta hän hylkäsi
sen.

• DeclinedOnPushTimeout – Kohde hylättiin, koska pakotettu
aikakatkaisu on käytössä ja agentin pyyntö aikakatkaistiin.

• Closed – Kohde on suljettu.

• Canceled – Kohdetta ei tarvitse enää reitittää. Esimerkki:
vierailija peruuttaa Omni-Channel-reititetyn
keskustelupyyntönsä ennen kuin se saapuu agentille.

Kuinka monta yksikköä agentin työkohde vie agentin
kokonaiskapasiteetista.

Kapasiteettiyksiköt

Agentin nimi, jolle työkohde reititettiin.Käyttäjä

Agentin työ -tietueeseen liittyvän työkohteen nimi – esimerkiksi
"Tapaus 123456".

Työkohde

Käyttäjien läsnäolotietueiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joka kerta, kun käyttäjät muuttavat läsnäolotilaansa Omni-Channelissa, Salesforce luo käyttäjän
läsnäolotietueen, joka sisältää lokin kaikista agenttien toiminnoista, joita he ovat suorittaneet
ollessaan tässä tilassa. Käyttäjien läsnäolotietueet sisältävät kenttiä, joiden avulla voit valvoa agenttiesi
paikallaoloa.

Käyttäjän läsnäolotietue sisältää seuraavat kentät. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai
muokattavissa, riippuen kenttätason suojauksen asetuksistasi.

MääritelmäKenttä

Aika sekunteina, jonka ajan agentti on
työskennellyt 100 % täydellä kapasiteetilla, joka
on määritetty agentin läsnäolokokoonpanossa.

Kapasiteetissa olon kesto
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MääritelmäKenttä

Agentin kokonaiskapasiteetti, joka on määritetty agentin
läsnäolokokoonpanossa.

Määritetty kapasiteetti

Agentin nimi, joka määritti läsnäolotilan Omni-Channelissa.Luoja

Päivämäärä, jolloin käyttäjän läsnäolotietue luotiin.Luontipäivä

Aika sekunteina, jolloin agentille ei oltu kohdistettu työkohteita.Poissaolon kesto

Osoittaa, että agentin tila on "kiireellinen".On poissa

Osoittaa, onko agentin Palvelun läsnäolotila -kentän agentin
nykyinen läsnäolotila.

On nykyinen tila

Päivämäärä, jolloin käyttäjän läsnäolotietuetta muokattiin viimeksi.Edellinen muokkauspäivä

API-nimi läsnäolotilalle, jolla agentti kirjautui sisään
Omni-Channeliin.

Palvelu läsnäolotila

Aika sekunteina, jonka ajan agentin oli Tilan nimi -kentässä olevassa
läsnäolotilassa.

Tilan kesto

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti kirjautu ulos Omni-Channelista
tai muutti läsnäolotilaansa.

Tilan päättymispäivä

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti määrittä läsnäolotilansa.Tilan alkamisaika

Agentin nimi, joka kirjautui sisään Omni-Channeliin.Käyttäjä

Käyttäjän läsnäolotietueen automaattisesti luotu Salesforce-tunnus.Käyttäjän läsnäolon tunnus

Agentin mukautettu nimi.Alias

Agentin Salesforce-käyttäjänimi.Käyttäjänimi

Läsnäolotilan nimi, jota agentit käyttivät kirjautuessaan sisään
Omni-Channeliin.

Tilan nimi

SOS-videokeskusteluiden ja ruudun jakamisen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Haluatko luoda yhteyden asiakkaasi täysin uudella tavalla? SOS on Service Cloudin mobiili tukiratkaisu.
SOS:in avulla voit lisätä omaan iOS- tai Android-mobiilisovellukseesi ohjepainikkeen, jonka avulla
asiakkaasi voivat ottaa yhteyttä agentteihin yksisuuntaisella videokeskusteluilla tai kaksisuuntaisella
puhelinkeskusteluilla.

Enää asiakkaidesi ei tarvitse keskustella nimettömien ja kasvottomien agenttien kanssa puhelimitse.
Asiakkaasi voivat käynnistää yhdellä napsautuksella videokeskustelun agenttien kanssa, jotka tarjoavat
henkilökohtaista tukea suoraan sovelluksessa ruudun jakamisen ja huomautusten avulla.
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SOS on integroitu Service Cloudin Salesforce-konsoliin. Agenttisi voivat käyttää tapauksia, tilitietueita ja asiakastietoja helposti ja nopeasti
videokeskusteluidensa aikana. Agentit voivat myös piirtää asiakkaiden ruuduille SOS-istunnon aikana tarjotakseen heille ohjeita ongelmiinsa
suoraan sovelluksessa. Asiakkaasi saavat kaikenkattavan ja henkilökohtaisen tukikokemuksen ja konsoli tarjoaa agenteillesi kaikki tiedot,
joita he tarvitsevat asiakkaiden ongelmien ratkomiseen.

Mikä parasta, SOS integroituu täysin Omni-Channeliin, joka on Service Cloudin reititysjärjestelmä. Käytä Omni-Channelia muuttaaksesi
miten työkohteet — kuten SOS-videopuhelut — reititetään agenteillesi. Reititä SOS-puheluita organisaatiossasi paikalla oleville ja
pätevimmille agenteille reaaliajassa – et tarvitse kolmannen osapuolen reititysjärjestelmää!

Lisätietoja SOS-ominaisuuden integroimisesta mobiilisovelluksiisi tarjoaa SOS iOS SDK.

Ota Omni-Channel käyttöön organisaatiossasi ennen SOS-ominaisuuden määrittämistä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. SOS-lisenssien kohdistaminen agenteille

Jokaisella SOS-palvelua käyttävällä agentilla täytyy olla SOS-lisenssi ja heidän täytyy olla osana käyttöoikeusjoukkoa, joka ottaa
SOS-lisenssin käyttöön.

2. SOS-lisenssin ottaminen käyttöön

Käytä käyttöoikeusjoukkoa ottaaksesi SOS-lisenssin käyttöön käyttäjillesi.
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3. SOS-läsnäolotilan luominen

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa. Luo
läsnäolotila salliaksesi agenttien näyttää, että he ovat paikalla ja valmiina vastaanottamaan SOS-puheluita.

4. SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa. Myönnä
SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

5. SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa. Myönnä
SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

6. SOS-reitityskokoonpanojen luominen

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida jonoissasi olevien työkohteiden
suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti.
Luo SOS-reitityskokoonpano määrittääksesi, miten SOS-puhelut jaetaan agenteillesi.

7. SOS-jonon luominen

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia, palvelusopimuksia ja mukautettuja
objekteja. Omni-Channel tehostaa jonot huippuunsa reitittämällä työkohteet agenteille reaaliaikaisesti. Luo SOS-jono siirtääksesi
SOS-puheluita SOS-agenteille. Liitämme SOS-jonon aiemmin luomaamme SOS-reitityskokoonpanoon.

8. Salesforce Console -konsolin asetusten päivittäminen

Kun olet määrittänyt SOS-ominaisuuden organisaatiollesi, säädä Salesforce console -asetuksia, jotta agenttisi voivat aloittaa töiden
vastaanottamisen.

9. SOS-käyttöönoton luominen

Luo SOS-käyttöönotto integroidaksesi SOS-asetuksesi Salesforcesta mobiilisovellukseesi.

SOS-lisenssien kohdistaminen agenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jokaisella SOS-palvelua käyttävällä agentilla täytyy olla SOS-lisenssi ja heidän täytyy olla osana
käyttöoikeusjoukkoa, joka ottaa SOS-lisenssin käyttöön.

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

2. Valitse käyttäjä, jolle haluat kohdistaa SOS-lisenssin.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset.

4. Napsauta Muokkaa kohdistuksia.

5. Valitse SOS-käyttäjä-vaihtoehdon Käytössä-valintaruutu.

6. Napsauta Tallenna.
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SOS-lisenssin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä käyttöoikeusjoukkoa ottaaksesi SOS-lisenssin käyttöön käyttäjillesi.

Voit lisätä vain käyttäjiä, joiden käyttöoikeusjoukkoon on kohdistettu SOS-lisenssi.

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

2. Valitse SOS-käyttöoikeusjoukko.

Jos sinulla ei ole SOS-käyttöoikeusjoukkoa, luo sellainen. Valitse
Käyttäjälisenssi-asetukseksi Ei mitään.

3. Napsauta Sovelluksen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse Ota käyttöön SOS-lisenssit.

6. Napsauta Tallenna.

SOS-läsnäolotilan luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Luo läsnäolotila salliaksesi agenttien näyttää, että he ovat paikalla ja valmiina
vastaanottamaan SOS-puheluita.

Läsnäolotila voidaan liittää yhteen tai useampaan työkohteiden kanavaan. Liitä SOS-läsnäolotila
SOS-palvelukanavaan. Näin agenttisi voivat vastaanottaa SOS-puheluita, kun he ovat kirjautuneena
sisään SOS-läsnäolotilassa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Läsnäolo, valitse Läsnäolotilat ja napsauta
Uusi.

2. Anna tilalle nimi.

Annamme tämän tilan nimeksi "Saatavilla SOS:lle". Tämän nimen versiosta tulee automaattisesti
kehitysnimi.

3. Valitse Tilojen vaihtoehdot -osiosta Online.

4. Lisää Palvelukanavat-osiossa SOS-kohde Valitut kanavat -luetteloon.

5. Napsauta Tallenna.
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SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Myönnä SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat
aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

Voit myös myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia profiilien avulla.

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

2. Napsauta SOS-agenttiesi käyttöoikeusjoukon nimeä.

3. Napsauta Palvelun läsnäolotilojen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse aiemmin luomasi SOS-läsnäolotila "Saatavilla SOS:lle".

6. Napsauta Tallenna.

SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Myönnä SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat
aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

Voit myös myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen avulla.

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

2. Napsauta SOS-agenttiesi profiilin nimeä.

Älä napsauta Muokkaa profiilin nimen vierestä. Jos teet niin, et näe oikeaa sivua, josta voisit
ottaa tilat käyttöön.

3. Napsauta Käyttöönotetut läsnäolotilojen käyttöoikeudet -osiosta Muokkaa.

4. Valitse SOS-läsnäolotilasi "Saatavilla SOS:lle" liittääksesi sen profiiliin.

5. Napsauta Tallenna.

250

SOS-videokeskusteluiden ja ruudun jakamisen määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



SOS-reitityskokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida
jonoissasi olevien työkohteiden suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet
käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti. Luo SOS-reitityskokoonpano
määrittääksesi, miten SOS-puhelut jaetaan agenteillesi.

Kun olet luonut tämän kokoonpanon, luomme SOS-puheluillesi SOS-jonon. Sen jälkeen liitämme
reitityskokoonpanomme SOS-jonoihimme, jotta agenttisi voivat aloittaa puheluiden vastaanottamisen
heti SOS-ominaisuuden määrittämisen jälkeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Reititys, valitse Reitityskokoonpanot
ja napsauta sitten Uusi.

2. Anna reitityskokoonpanollesi nimi.

Annamme tämän reitityskokoonpanon nimeksi "SOS-reitityskokoonpano". Tämän nimen versiosta
tulee automaattisesti kehitysnimi.

3. Määritä reitityksen prioriteetti

Jos SOS-puhelut ovat tärkeimpiä tai ainoita työkohteita, joita agenttisi käsittelevät, määritä
reitityksen prioriteetiksi 1. Tämä prioriteetti varmistaa, että SOS-puhelut reititetään agenteillesi
ennen muuntyyppisiä työkohteita.

4. Valitse reititysmalli.

5. Määritä Kapasiteetin prosenttiosuus-kentän arvoksi 100.

Näin SOS-puhelut vievät 100 % agenttien kapasiteetista, joten he voivat hyväksyä vain yhden SOS-puhelun kerrallaan.

6. Napsauta Tallenna.

SOS-jonon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia,
palvelusopimuksia ja mukautettuja objekteja. Omni-Channel tehostaa jonot huippuunsa reitittämällä
työkohteet agenteille reaaliaikaisesti. Luo SOS-jono siirtääksesi SOS-puheluita SOS-agenteille.
Liitämme SOS-jonon aiemmin luomaamme SOS-reitityskokoonpanoon.

SOS-jonossa oleville työkohteille annetaan prioriteetti, jonka määritit aiemmin luomassasi
reitityskokoonpanossa.

Jotta reititys toimisi oikein, kohdista kaikki agenttisi jonoon, josta he saavat työkohteita.

Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Jonojen yhteenveto".

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

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä jonosi nimi Otsikko-kenttään.

Annamme tämän jonolle nimeksi "SOS-jono". Tämän nimen versiosta tulee automaattisesti
Jonon nimi  -arvo.

4. Etsi Reitityskokoonpano-kentästä aiemmin luomasi reitityskokoonpano, eli
"SOS-reitityskokoonpano".

5. Lisää Tuetut objektit -osiossa SOS-istunto  valittujen objektien luetteloon.

6. Lisää Jonon jäsenet -osiossa Valitut käyttäjät  -kenttään agentit, joille haluat reitittää SOS-puheluita.
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7. Napsauta Tallenna.

Salesforce Console -konsolin asetusten päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolisovelluksen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt SOS-ominaisuuden organisaatiollesi, säädä Salesforce console -asetuksia, jotta
agenttisi voivat aloittaa töiden vastaanottamisen.

Sinun täytyy lisätä Omni-Channel- ja SOS-widgetit konsoliin sekä lisätä URL-osoite
salesforceliveagent.com  sallittujen osoitteiden luetteloon.

SOS- ja Omni-Channel-widgetit näytetään Salesforce console -konsolin alapalkissa.
Omni-Channel-widgetin avulla agenttisi voivat muuttaa läsnäolotilaansa ja lajitella vastaanottamiaan
työkohteita, mukaan lukien SOS-puheluita. Kun agentti hyväksyy SOS-puhelun, se avataan
SOS-widgetissä, jossa agentit voivat tarkastella asiakkaan näyttöä.

Sinun täytyy myös lisätä URL-osoite salesforceliveagent.com  sallittujen osoitteiden
luetteloon, jotta yhtiösi palomuurit eivät estä puheluita. Tämä varmistaa, että agenttisi saavat kaikkien
asiakkaidesi SOS-puhelut onnistuneesti.

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

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce console -sovelluksen vierestä, johon haluat lisätä
Omni-Channel- ja SOS-widgetit.

3. Lisää Omni-Channel ja SOS valittujen kohteiden luetteloosi Valitse konsolikomponentit -osiossa.

4. Lisää Sallitut toimialueet  -luetteloon salesforceliveagent.com.

5. Napsauta Tallenna.

SOS-käyttöönoton luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-käyttöönottojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo SOS-käyttöönotto integroidaksesi SOS-asetuksesi Salesforcesta mobiilisovellukseesi.

Kun luot SOS-käyttöönoton, sille annetaan yksilöllinen tunnusnumero. Mobiilikehittäjäsi käyttävät
tätä käyttöönottotunnusta integroidakseen SOS-asetuksesi Salesforcesta mobiilisovelluksesi
SOS-ominaisuuteen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään SOS-käyttöönotot  ja valitse
SOS-käyttöönotot.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse käyttöönottosi asetukset.

4. Napsauta Tallenna.

5. Kopioi SOS-käyttöönoton tunnus lisätietosivulta ja lähetä se mobiilikehittäjillesi.

Mobiilikäyttäjät käyttävät SOS iOS SDK -pakettia integroidakseen SOS-käyttöönoton
mobiilisovellukseen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

SOS-käyttöönottoasetukset

SOS-käyttöönottoasetukset määrittävät, miten Salesforcen SOS-asetukset integroituvat
mobiilisovellukseesi.
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SOS-käyttöönottoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

SOS-käyttöönottoasetukset määrittävät, miten Salesforcen SOS-asetukset integroituvat
mobiilisovellukseesi.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat SOS-käyttöönottoa.

Mitä se tekeeAsetus

Nimeää käyttöönoton.

Tämän käyttöönoton nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti API-nimi.

SOS-käyttöönoton nimi

Määrittää SOS-käyttöönoton API-nimen.API-nimi

Aktivoi käyttöönoton, jotta asiakkaat voivat
pyytää SOS-puheluita, kun SOS on otettu
käyttöön mobiilisovelluksessasi.

Aktiivinen käyttöönotto

Poistaa videokuvan käytöstä ja sallii agenttien
ja asiakkaiden keskustella vain puhumalla.

Vain ääni -tila

Sallii asiakkaiden välittää videota taaksepäin
suunnatulta mobiilikameraltaan agenteille.

Ota käyttöön taakse suunnattu
kamera

Määrittää jonon, johon haluat reitittää saapuvat
SOS-puhelut.

Jono

Tallentaa SOS-istunnon automaattisesti.Istunnon tallennus käytössä

Määrittää SOS-istuntojen tallennustilan tarjoajan.
Käytettävissä vain, jos istuntojen tallentaminen
on käytössä.

Istunnon tallennustilan
tarjoaja

Tallennustilaan käytettävään Amazon S3 -tiliisi
liitetyn käyttöoikeusavaimen tunnus.

Istunnon tallennustilan
tarjoajan API-avain

Käytettävissä vain, jos istuntojen tallentaminen
on käytössä.

Tallennustilaan käytettävään Amazon S3 -tiliisi
liitetyn käyttöoikeussalaisuuden tunnus.

Istunnon tallennustilan
tarjoajan API-salaisuus

Käytettävissä vain, jos istuntojen tallentaminen
on käytössä.

Amazon S3 -muistialueen nimi, johon haluat
tallentaa SOS-istuntoasetuksesi. Käytettävissä
vain, jos istuntojen tallentaminen on käytössä.

Istunnon tallennustilan
tarjoajan muistialue
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Tukiagenttien kokemuksen määrittäminen

Yhtenäisen tukipalvelun määrittäminen

Konsolivälilehden edustajakonsoli

Agenttikonsolin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita agenttikonsolin nopeasti.

Note: Agenttikonsoli ei ole saatavilla uusille organisaatioille Spring ’15 -julkaisusta alkaen.

Uudempi Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle enemmän
vaihtoehtoja ja kehittyneempää teknologiaa. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-konsoli.

Voit määrittää agenttikonsolin, jotta käyttäjät näkevät kaikki työssään tarvitsemansa tiedot yhdessä
näytössä työskennellessään Salesforcessa. Agenttikonsolin määrittäminen:

1. Luo konsolin asetteluita, joiden avulla määritetään, mitkä objektit ovat käyttäjien käytettävissä
konsolin luettelonäkymässä.

2. Valitse tietueeseen liittyvät objektit, jotka näkyvät pienoisnäkymässä.

3. Määritä pienoisnäkymän asettelut, joissa voit mukauttaa konsolin pienoisnäkymässä näkyvien
objektien kenttiä ja tietueeseen liittyviä luetteloita.

4. Määritä käyttäjille tiettyjen konsolin luettelonäkymän objektien käyttöoikeudet kohdistamalla
profiilit konsolin asetteluun.

5. Lisää agenttikonsoli mukautettuihin sovelluksiin, jotta käyttäjät voivat käyttää konsolia tietyistä
sovelluksista.

Note:  Et voi lisätä agenttikonsolia kumppaniportaaleihin tai asiakasportaaleihin.

Visualforce-sivut eivät välttämättä näy oikein agenttikonsolissa, koska Salesforce- ja
Visualforce-toimialueiden välillä ei tapahdu viestintää.
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Agenttikonsolin asettelujen luominen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolin asetteluiden
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Agenttikonsoli ei ole saatavilla uusille organisaatioille Spring ’15 -julkaisusta alkaen.

Uudempi Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle enemmän
vaihtoehtoja ja kehittyneempää teknologiaa. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-konsoli.

Agenttikonsolin asettelujen luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse Uusi. Voit myös valita olemassa olevan asettelun kloonattavaksi.

3. Kirjoita uuden asettelun nimi.

4. Valitse Tallenna.

5. Valitse Muokkaa Valitut luettelonäkymät -osassa.

6. Voit lisätä tai poistaa asettelun objekteja valitsemalla objektin ja napsauttamalla sitten Lisää-
tai Poista-nuolta.

Käyttäjä voi tarkastella objekteja konsolin luettelonäkymäkehyksessä vain, jos objektit on lisätty
siihen konsolin asetteluun, johon käyttäjän profiili on kohdistettu.

7. Napsauta Tallenna.

8. Valitse sitten kohteeseen liittyvät objektit, jotka näkyvät pienoisnäkymässä.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta
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Agenttikonsolin asettelujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolin asetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Agenttikonsolin asettelujen mukauttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse asettelun nimi.

3. Voit muokata asettelun nimeä  tai kuvausta  valitsemalla Muokkaa Konsolin asettelun
lisätiedot -osasta.

4. Voit lisätä tai poistaa asettelun objekteja valitsemalla Muokkaa Valitut luettelonäkymät -osassa,
valitsemalla objektin ja napsauttamalla sitten Lisää- tai Poista-nuolta.

Käyttäjä voi tarkastella objekteja konsolin luettelonäkymäkehyksessä vain, jos objektit on lisätty
siihen konsolin asetteluun, johon käyttäjän profiili on kohdistettu.

5. Lopeta valitsemalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta

Agenttikonsolin asettelujen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin asetteluiden
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Agenttikonsolin asettelujen poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse konsolin asettelun nimen vieressä oleva Poista-vaihtoehto.

Note:  Et voi poistaa profiiliin kohdistettua konsolin asettelua. Sinun täytyy kohdistaa profiili
ensin toiseen konsolin asetteluun tai poistaa sen kohdistus konsolin asetteluun.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta
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Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin asetteluiden
luominen, muokkaaminen,
poistaminen ja
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Konsoliasettelut määrittävät objektit, joita käyttäjät voivat käyttää agenttikonsolin
luettelonäkymäkehyksessä. Jos esimerkiksi haluat käyttäjien näkevän konsolissa tapausten ja
yhteyshenkilöiden luettelonäkymät, sinun pitää lisätä sekä tapaukset että yhteyshenkilöt konsolin
asetteluun ja kohdistaa konsolin asettelu oikeille käyttäjäprofiileille. Käyttäjä voi tarkastella objekteja
konsolin luettelonäkymäkehyksessä vain, jos objektit on lisätty siihen konsolin asetteluun, johon
käyttäjän profiili on kohdistettu.

Kun avaat konsoliasetteluiden luettelosivun kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Konsolin asettelut  ja valitsemalla Konsolin asettelut, voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Uusi luodaksesi asettelun.

• Napsauta Muokkaa muokataksesi asettelua.

• Napsauta Konsolin asetteluiden kohdistaminen kohdistaaksesi konsolin asetteluita profiileihin.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin määrittäminen
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Objektien valitseminen agenttikonsolin pienoisnäkymään

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää agenttikonsolin pienoisnäkymässä näytettävät asiaan liittyvät objektit, mutta voit
valita vain objekteja, joilla on hakusuhde tai päätieto–lisätieto-suhde ensisijaiseen objektiin.
Esimerkiksi tapausobjekteista voit valita tilin ja yhteyshenkilön, koska tapauksilla on tili- ja
yhteyshenkilöhakukentät.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

Tässä vaiheessa valitsemasi vakio-objekti tai mukautettu objekti edustaa konsolin
lisätietonäkymässä olevaa tietuetta. Pienoisnäkymässä näkyvät objektit ovat tähän ensisijaiseen
objektiin liittyviä tietueita.

2. Napsauta sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

3. Napsauta sivuasettelun ylätunnisteesta Pienoiskonsolin näkymä.

4. Voit valita pienoisnäkymässä näytettävät liittyvät objektit valitsemalla kentän nimen ja
napsauttamalla Lisää tai Poista. Voit valita vain objekteja, jotka on määritetty hakusuhteina ja
joiden hakukentät sisältyvät sivuasetteluun. Voit muuttaa näytettävien liittyvien objektien
järjestystä valitsemalla kentän nimen Valitut suhdekentät -osiosta ja napsauttamalla Ylös tai
Alas. Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

5. Valitse Tallenna.

6. Määritä seuraavaksi pienoisnäkymän asetteluissa, mitkä tietueeseen liittyvien objektien kentät
ja viiteluettelot näkyvät pienoisnäkymässä.

Note:  Tietueeseen liittyviä objekteja ei voi valita Sulje tapaus -asettelulle tai Kirjaa tapaus
-sivun ja Tarkastele tapauksia -sivun asetteluille itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin määrittäminen
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Pienoisnäkymän asetteluiden määrittäminen agenttikonsolille

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää pienoisnäkymän asetteluita tietueille, jotka näkyvät agenttikonsolin pienoisnäkymässä,
kursorilla näytettävissä lisätiedoissa ja tapahtumien tekstiruuduissa. Pienoisnäkymän asettelu sisältää
joukon olemassa olevan sivun asettelun komponentteja. Pienoisnäkymän asettelut perivät
tietuetyypin, profiiliyhteydet, kohteeseen liittyvät luettelot, kentät sekä kentän käyttöoikeusasetukset
niihin liittyvältä sivun asettelulta. Pienoisnäkymän asettelussa näkyviä kenttiä ja kohteeseen liittyviä
luetteloita voi mukauttaa, mutta sivun asettelulta perittyjä komponentteja ei voi muuttaa
pienoisnäkymän asettelussa.

Tapahtuman pienoisnäkymän asettelua käytetään tapahtuman lisätieto- ja muokkausruudussa, ei
Konsoli-välilehdessä. Pienoisnäkymän asettelussa olevat liittyvät luettelot ovat näkyvissä vain
Konsoli-välilehdessä, ei lisätietoruudussa.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

2. Napsauta sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

3. Napsauta sivuasettelun ylätunnisteesta Pienoissivuasettelu.

4. Valitse, mitkä kentät ja mitkä kohteeseen liittyvät luettelot tämäntyyppiselle tietueelle näytetään
pienoisnäkymässä. Valitse näytettävät kentät jokaiselle valitsemallesi tietueeseen liittyvälle
luettelolle.

• Konsolissa voidaan näyttää kaikki käytössä olevat kentät ja enintään viisi tietueeseen liittyvää
luetteloa. On kuitenkin suositeltavaa valita vain muutamia kenttiä ja luetteloita, jotta tiedot
löytyvät helposti.

• Valitut kentät ja tietueeseen liittyvät luettelot näkyvät konsolissa, vaikka ne eivät sisältäisikään
tietoja.

• Sivuasettelujen kentät, joiden asetus on Aina näkyvissä  tai Aina asettelulla,
sisältyvät automaattisesti pienoisnäkymän asetteluun eikä niitä voi poistaa, ellei niitä poisteta sivuasettelusta.

• Sivuasettelun kenttäominaisuudet määrittävät pienoisnäkymän asettelun kenttäominaisuudet. Jos sivun asettelun kentällä on
esimerkiksi Vain luku -asetus, kenttä on vain luku -kenttä myös pienoisnäkymän asettelussa. Jos haluat muuttaa pienoisnäkymän
asettelun kenttien ominaisuuksia, niitä on muutettava sivuasettelussa. Huomaa, että konsoli noudattaa kenttätason suojausasetuksia
organisaatioissa, joissa ne ovat käytössä.

• Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla Lisää tai Poista. Voit vaihtaa kenttien järjestystä
valitsemalla kentän nimen Valitut-osiosta ja napsauttamalla Ylös tai Alas. Valitse Tallenna, kun olet valmis.

• Kohteeseen liittyvien luetteloiden järjestys sivun asettelussa määrittää kohteeseen liittyvien luetteloiden järjestyksen
pienoisnäkymän asettelussa. Jos haluat muuttaa tietueeseen liittyvien luetteloiden järjestystä pienoisnäkymän asettelussa,
luetteloiden järjestystä pitää muuttaa ensin sivun asettelussa. Valitse sitten pienoisnäkymän asettelu ja valitse Tallenna.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Pienoisnäkymän asetteluita ei voi määrittää Sulje tapaus -asettelulle tai Kirjaa tapaus -sivun ja Tarkastele tapauksia -sivun
asetteluille itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin määrittäminen
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Asettelujen kohdistaminen agenttikonsoliin

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolin asetteluiden
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut konsoliasetteluita, voit kohdistaa käyttäjille konsolivälilehden agenttikonsolissa
näytettävät asettelut. Käyttäjän näkemät konsolin asettelut määräytyvät käyttäjän profiilin mukaan.

Konsolin asetteluiden kohdistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse Konsolin asettelun kohdistus.

3. Valitse profiilille kohdistettava konsolin asettelu avattavasta luettelosta.

4. Valitse profiilin Konsoli-välilehden näkyvyysasetukset avattavasta luettelosta. Voit valita
Konsoli-välilehden näkyvyysasetukset vain konsolin asetteluun kohdistetuille profiileille.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition
-versioiden käyttäjät, joilla on sovellusten mukautusoikeus, voivat kohdistaa konsoliasettelun
profiiliin profiilin lisätietosivun kautta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Profiilit, valitse Profiilit, valitse profiilin nimi ja napsauta Konsolin asetukset -osiosta
Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta

Tapaussyöte

Tapaussyötteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaussyötteen
määrittäminen ja
mukauttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Edellytykset ja perusasetukset
Ennen tapaussyötteen käyttöönottoa ja mukauttamista:

• Valitse tarvitsemasi toiminnot ja työkalut:

– Jos haluat käyttää Sähköposti-toimintoa, määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto.

– Jos haluat käyttää Portaali-toimintoa, määritä asiakasportaali, kumppaniportaali tai Chatter
Answers.

– Jos haluat käyttää artikkelityökalua, määritä Salesforce Knowledge.

• Tarkasta miten tapaukset päivitetään ja mitä on odotettavissa, kun otat tapaussyötteen toiminnot
ja syötekohteet käyttöön.

Kun olet valmis, ota käyttöönTapaussyöte -toiminnot ja syötekohteet.

Note:  Ennen Winter ’14 -julkaisua luotujen organisaatioiden on myös tehtävä seuraavat:

• Ota Chatter ja julkaisijan toiminnot käyttöön

• Ota syöteseuranta käyttöön tapauksille. Kytke Tila-kentän seuranta pois päältä
syöteseurannan sivulta. Tämä estää identtisiä syötekohteita syntymästä, kun agentit
päivittävät tapauksen tilan Muuta tilaa -toiminnolla.
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Sivuasetteluiden mukauttaminen
Valitse näkyväksi haluamasi kohteet Tapaussyötteen sivuasetteluissa yrityksesi tarpeiden ja asiakaspalvelijoiden työtapojen mukaisesti.

• Luo asetteluita tapauksen lisätietosivuille ja sulje tapaus -sivuille sekä korostukset-paneeleille.

• Luo asetteluita syötenäkymän sivuille määrittääksesi julkaisijat, kentät ja työkalut, jotka agentit näkevät työstäessään tapauksia.

Käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille
Helpoin tapa Tapaussyötteiden käyttöoikeuksien myöntämiseen kohdistaa heidät profiileihin, jotka käyttävät syötepohjaisia
tapaussivuasetteluita, joita luot.

Ennen Spring ’14-julkaisua luoduissa organisaatioissa voit antaa käyttöoikeuksia myös kahdella toisella tavalla:

• Luomalla käyttöoikeusjoukkoja ja kohdistamalla niitä käyttäjille

• Mukautettujen profiilien avulla

Tapaussyötteen määrittäminen: Lisätoimintojen lisääminen
Voit halutessasi lisätä tapaussyötteeseen lisätoimintoja näiden ohjeiden avulla.

• Jos haluat sallia agenttien sisällyttää lyhyitä, etukäteen kirjoitettuja viestejä sähköposteihin, määritä Pikateksti ja luo Pikateksti-viestejä.

• Jos haluat sallia agenttien lähettävän sähköpostia asiakkaille ilmoittaakseen, että asiakkaan portaaliin lähettämään kysymykseen on
vastattu, ota käyttöön portaalin sähköposti-ilmoitukset.

• Jos haluat sallia agenttien tallentaa sähköpostiviestejä luonnoksiksi ennen niiden lähettämistä ja mahdollistaa sähköpostien
hyväksymistoimintojen luomisen, ota käyttöön sähköpostiluonnokset.

• Luo teksti-, HTML- tai Visualforce-sähköpostimalleja auttaaksesi agentteja säästämään aikaa ja olemaan yhdenmukaisempia.

• Luo ja lisää mukautettuja toimintoja tarjotaksesi agenteille pääsyn lisätoimintoihin.

Tapaussyötteen toimintojen ja syötekohteiden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyöte -toiminnot ja syötteet antaa käyttäjillesi oikeudet käyttää joitakin vakiotoimintoja, joita
he tarvitsevat työskennellessään tapausten parissa, kuten Sähköposti, Muuta tilaa ja syötekohteet,
jotka liittyvät näihin toimintoihin.

Note:  Sinun täytyy ottaa syöteseuranta käyttöön tapauksille ennen kuin voit ottaa
tapaussyötteen toiminnot ja syötekohteet käyttöön ennen Winter ’14 -julkaisua luoduissa
Salesforce-organisaatioissa. Jos syöteseuranta ei ole käytössä, Ota käyttöön
tapaussyötetoiminnot ja syötekohteet  -vaihtoehtoa ei näytetä.

Tapausten syöteseuranta, tapaussyötetoiminnot ja syötekohteet ovat automaattisesti käytössä
Salesforce -organisaatioissa, jotka on luotu Winter ’14 -julkaisun jälkeen.

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

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Tapaussyöte -toiminnot ja Syötekohteet.

4. Napsauta Tallenna.
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Kun otat tapaussyötteen käyttöön, tapauksesi päivitetään automaattisesti uuteen käyttöliittymään. Suosittelemme, että odotat
päivitysprosessin loppuun ennen kuin myönnät käyttäjille tapaussyötteen käyttöoikeudet.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Tapaussyöte-päivitystulokset

Tapaussyötteen kohdistaminen käyttäjille

Käyttöoikeusjoukkojen luominen tapaussyötteelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet ottanut käyttöön tapaussyötteen organisaatiollesi, anna käyttäjillesi käyttöoikeus siihen
luomalla käyttöoikeusjoukko.

1. Luo käyttöoikeusjoukko tapaussyötteelle.

Opastus

2. Napsauta Käyttöoikeusjoukko-sivulta Sovellusten käyttöoikeudet.

3. Valitse Tapaussyötteen käyttöoikeus. Voit halutessasi valita muita joukkoon
sisällytettäviä käyttöoikeuksia.

4. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Jos sinulla on jo käyttöoikeusjoukko, voit muokata sen sisältämään
Tapaussyötteen käyttöoikeus  -oikeuden.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Tapaussyötteen kohdistaminen käyttäjille
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Tapaussyötteen kohdistaminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Kun olet ottanut tapaussyötteen käyttöön organisaatiossasi ja luonut sen sisältävän
käyttöoikeusjoukon, kohdista kyseinen käyttöoikeusjoukko käyttäjille.

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

2. Valitse käyttäjän nimi.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -luettelosta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse haluamasi käyttöoikeusjoukko Käytettävissä olevat
käyttöoikeusjoukot  -luettelosta ja napsauta Lisää.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Käyttöoikeusjoukkojen luominen tapaussyötteelle

Tapaussyötteen käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille mukautetuilla profiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sen sijaan että antaisit käyttäjille käyttöoikeuden tapaussyötteeseen käyttöoikeusjoukkojen avulla,
voit luoda mukautetun profiilin, joka sisältää tapaussyötteen käyttöoikeuden.

1. Luo uusi profiili.

2. Napsauta Profiili-sivulta Muokkaa.

3. Valitse yleisistä käyttöoikeuksista Tapaussyötteen käyttöoikeus.

4. Napsauta Tallenna.

5. Kohdista käyttäjiä profiiliin.

Esimerkki:

Note: Tapaussyöte on automaattisesti käytössä ja kohdistettu kaikille vakioprofiileille
Salesforce-organisaatioissa, jotka on luotu Winter ’14 -julkaisun jälkeen. Jos haluat
poistaa tapaussyötteen profiilin käytöstä, poista valinta Käytä tapaussyötettä.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen
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Tapaussyöte-päivitystulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kun otat tapaussyötteen käyttöön organisaatiollesi, päivitysprosessi muuntaa aktiiviset tapaukset
uuteen käyttöliittymään ja luo syötekohteet kyseisille tapauksille tehdyistä toiminnoista.

Päivitysprosessi ei vaikuta käyttäjiin. Prosessin jälkeen käyttäjät, joille olet ottanut tapaussyötteen
käyttöön, näkevät nykyiset ja uudet tapaukset uudessa käyttöliittymässä, kun taas käyttäjät, joilla
tapaussyöte ei ole käytössä, näkevät perinteiset tapaukset.

Kun tapaukset päivitetään uuteen käyttöliittymään:

• Organisaatiosi 5000 uusinta, aktiivista tapausta muunnetaan Tapaussyöte-käyttöliittymään.
Tämän prosessin kesto riippuu muunnettavien tapausten määrästä ja niiden sisältämien tietojen
monimutkaisuudesta. Esimerkiksi useita sähköpostiviestejä tai -liitteitä sisältävien tapausten
muuntaminen saattaa kestää kauemmin kuin muiden tapausten.

• vanhemmat tapaukset päivitetään myös, jos niissä on huomautuksia, sähköposteja tai kirjattuja puheluita, jotka lisättiin tapaukseen
alkuperäisten 5000 muunnetun tapausten ajanjakson aikana. Sinulla voi olla enintään 500 tapausta nykyisillä huomautuksilla, enintään
500 nykyisillä sähköposteilla ja enintään 500 nykyistä kirjattua puhelua yhteensä 15000 muunnetussa lisätapauksessa.

• Seuraavat kohteet lisätään kunkin tapauksen syötteeseen:

– Enintään 60 sähköpostiviestiä.

– Enintään 60 yksityistä ja julkista huomautusta. Nämä muunnetaan huomautuksista Chatter-viesteiksi päivityksen aikana.

– Enintään 60 kirjattua puhelua. Jotkin lokiin kirjatut puhelut, jotka luotiin ennen kuin päivitit tapaussyötteeseen, saatetaan näyttää
syötteessä tehtävinä.

• Tapaussyöte-käyttöliittymä on käytössä kaikille uusille tapauksille, jolloin käyttäjillä on pääsy julkaisijaan ja syötteeseen.

• Tapauksen lisätiedot -näkymä on käytettävissä ja se sisältää lisätietoja tapauksesta, mm. kohteet, jotka pysyvät nykyisissä liittyvissä
luetteloissa.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun päivitysprosessi on suoritettu loppuun.

Parhaat käytännöt

• Suosittelemme, että otat tapaussyötteen käyttöön täyden kopion sandbox-organisaatiossa ennen kuin otat sen käyttöön
tuotanto-organisaatiossasi. Näin voit arvioida tapausten muuntamisen keston ja tarkastaa tapausten esimerkkejä uudessa
käyttöliittymässä.

• Kun otat tapaussyötteen käyttöön tuotanto-organisaatiossasi, myönnä käyttäjille käyttöoikeuksia vasta päivitysprosessin jälkeen.
Suosittelemme, että kohdistat tapaussyötteen ensin vain yhdelle käyttäjälle, joka voi tarkastaa joitakin muunnettuja tapaukseen
varmistaakseen, että päivitysprosessi onnistui, ennen kuin sallit muiden käyttäjien käyttää sitä.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Tapaussyötteen toimintojen ja syötekohteiden ottaminen käyttöön
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Portaalien vastaussähköposti-ilmoitusten ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää portaalia tai yhteisöä, tukiagentit voivat käyttää tapaussyötteen
Yhteisö-toimintoa vastatakseen asiakkaille. Kun portaalin vastaussähköposti-ilmoitukset otetaan
käyttöön, agentit voivat käyttää Yhteisö-toiminnon Lähetä sähköpostia  -vaihtoehtoa.

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

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön tapauksen huomautusten ilmoitukset
yhteyshenkilöille.

4. Valitse malli sähköposti-ilmoituksille.

5. Napsauta Tallenna.

Ulkoisille käyttäjille lähetetyt sähköpostit sisältävät linkin yhteisöön. Jos sähköpostin vastaanottava
käyttäjä on jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, linkki siirtää hänet vanhimpaan aktiiviseen
yhteisöön. Jos käyttäjä on jo kirjautunut sisään yhteisöön ja napsauttaa sähköpostissa olevaa linkkiä,
linkki siirtää hänet kyseiseen yhteisöön. Jos käyttäjä ei ole minkään yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet
sisäiseen organisaatioon. Jos käyttäjä sekä portaalin että yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet yhteisöön.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Ulkoisesti näytettävien syötekohteiden korostaminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

•

•

Voit korostaa tapaussyötteessä syötekohteet, jotka ovat näkyvissä ulkoisille käyttäjille. Näin tukiagentit
voivat tunnistaa vain sisäisille käyttäjille näytettävät syötekohteet ja myös ulkoisille käyttäjille
näytettävät syötekohteet helposti toisistaan.

Syötekohteita ei ole oletusarvoisesti eroteltu niiden näkyvyyden perusteella tapaussyötteessä.

Sinun täytyy ottaa Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte- ja Korosta
ulkoisesti näytettävät syötekohteet  -asetukset käyttöön, jotta korostus toimisi
oikein.

Kun Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte- ja Korosta ulkoisesti
näytettävät syötekohteet  -asetukset ovat käytössä, seuraavat syötekohteet korostetaan
tapaussyötteessä:

• Julkiset sähköpostit, joiden lähettäjä tai vastaanottaja on tapauksen yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

• Julkiset tapausten kommentit

• Kaikki sosiaaliset viestit (esimerkiksi Facebook-viestit)

• Yhteisöistä eskaloidut kysymykset

• Tehtävät, joiden asetus on Kaikki, joilla on käyttöoikeus tai Julkinen

• Tapahtumat, joiden asetus on Kaikki, joilla on käyttöoikeus tai Julkinen

• Chatter-viestit, joiden asetus on Kaikki, joilla on käyttöoikeus tai Julkinen

Jos vain Korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet  -asetus on käytössä, seuraavat syötekohteet korostetaan
tapaussyötteessä:

• Saapuvien ja lähtevien sähköpostien syötekohteet, joiden lähettäjä tai vastaanottaja on tapauksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
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Jos vain Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte  on käytössä, mitään syötekohteita ei korosteta..

Tämä asetus on käytettävissä vain kompaktille syötteelle.

1. Oranssilla korostetut syötekohteet ovat näkyvissä ulkoisille käyttäjille, kuten asiakkaille.

2. Syötekohteet, joita ei ole korostettu, ovat näkyvissä vain sisäisille käyttäjille, kuten tukiagenteille.

1. Ota käyttöön Korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet  -asetus.

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

b. Valitse muokattava syötepohjainen sivuasettelu ja napsauta Muokkaa.

c. Siirry syötenäkymän asetuksiin ja valitse Korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet.

2. Ota käyttöön Ota käyttöön yhteisön tapaussyöte  -asetus.

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Tukiasetukset-osioon.

b. Valitse Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte.
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Sähköpostiluonnosten ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Sähköpostiluonnokset tarjoavat tapaussyötettä käyttäville tukiagenteille mahdollisuuden kirjoittaa
ja tallentaa viestejä ilman, että heidän tarvitsee lähettää niitä heti. Tämä vaihtoehto sallii myös
hyväksymisprosessien käyttöönoton, jolloin esimiehet tai kokeneet agentit voivat tarkastaa viestejä
ennen kuin ne lähetetään asiakkaille.

Ennen kuin otat luonnossähköpostit käyttöön, määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto ja
tapaussyöte.

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

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön sähköpostiluonnokset.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Sähköposti-toiminnon muihin kenttiin kuin Lähettäjä, Vastaanottaja,
Kopio, Piilokopio  ja Aihe  tehtyjä muutoksia ei tallenneta, kun viesti tallennetaan
luonnoksena. Suosittelemme, että poistat ylimääräiset kentät Sähköposti-toiminnosta, jos
aiot käyttää luonnossähköposteja.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

Mukautettujen komponenttien lisääminen tapaussyötteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syöteseuranta -asetusten
muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Käytä Visualforce -sivuja mukautettuina komponentteina Tapaussyötteessä tukeaksesi edustajien
helppoa pääsyä erikoitsyökaluihin tai toimintoihin heidän työskennellesään tapausten parissa.

Esimerkiksi, saatat luoda karttakomponentin, jonka avulla edustajat voivat katsoa asiakkaan sijainnin,
tai työkalun, jolla edustajat voivat etsiä tapaukseensa liittyviä tuotteita. Voit käyttää mukautettuna
toimintona mitä tahansa Visualforce -sivua, joka käyttää vakiomuotoista tapausohjainta.

Kun olet luonut Visualforce sivun käytettäväksi mukautettuna komponenttina, lisää se Tapaussyöte
sivuasetteluun.

1. Se, kuinka käytät Tapaussyöte-asetussivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos haluat työskennellä Tapaussivun asetteluosiossa, napsauta Muokkaa, ja napsauta sitten
Syötenäkymä sivuasettelun muokkaajassa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa lisätietonäkymää. (Tämä osio on vai ennen Spring '14 julkaisua luotujen
organisaatioiden käytössä.)

2. Muut työkalut ja Komponentit osiossa, napsauta + Lisää Visualforce sivu ja valitse haluamasi
sivu.
Komponentin leveyden määrittelee sarake, jonkna sisällä se on. Tehdäksesi komponentista
parhaan mahdollisen näköisen, suosittelemme Visualforce sivuleveyden asettamista arvoon 100%.

3. Määritä komponentin korkeus.

4. Valitse missä sivun osassa haluat näyttää komponentin.
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Vihje:  Komponentit oikeassa sarakkeessa ovat piilotettuja edustajien tarkastellessa Tapaustietosivua, joten käytä vasenta
saraketta komponenteille, joiden haluat näkyvän koko ajan.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Mukautettujen toimintojen lisääminen tapaussyötteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen toimintojen
lisääminen
tapaussyötteeseen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sisällytä tapaussyötteen julkaisijaan mukautettuja toimintoja salliaksesi tukiagenttien käyttää
lisätyökaluja ja -toimintoja työstäessään tapauksia.

Tapaussyötteissä olevat toiminnot auttavat tukiagentteja suorittamaan tehtäviä, kuten lähettämään
sähköpostia asiakkaille, kirjoittamaan huomautuksia tapauksiin ja muuttamaan tapauksen tilaa.
Visualforce-sivujen avulla voit luoda mukautettuja toimintoja, jotka tarjoavat agenteille lisää
työskentelytapoja. Voit esimerkiksi luoda Kartta ja paikallinen haku -toiminnon, jonka avulla agentit
voivat hakea asiakkaan sijainnin ja löytää lähipalveluita.

Voit käyttää mukautettuna toimintona mitä tahansa Visualforce-sivua, joka käyttää vakiomuotoista
tapausohjainta.

Note:  Jos käytät kehittynyttä sivuasettelujen editoria määrittääksesi julkaisijan tapaussyötteen
asettelulle, katso ohjeet toimintojen lisäämiseksi kohdasta Tapaussyötteen julkaisijan
määrittäminen kehittyneellä sivuasettelujen editorilla.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät Tapaussyötteen asetukset -sivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos työstät asettelua Tapausten sivuasettelut -osiossa, napsauta Muokkaa, ja sitten
Syötenäkymä sivuasettelujen editorissa.

• Napsauta Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille -osiosta  asettelun vierestä ja valitse Muokkaa lisätietonäkymää.
(Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua luotujen organisaatioiden käytettävissä).

3. Napsauta + Lisää Visualforce-sivu mukautettujen toimintojen luettelosta.

4. Valitse sivu, jonka haluat lisätä toiminnoksi.

5. Määritä toiminnon korkeus pikseleinä.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen
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Mukautettujen syötesuodattimien luominen tapaussyötteelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joilla on Service
Cloud -lisenssi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Mukautetut syötesuodattimet auttavat tukiagentteja keskittymään heille tärkeisiin kohteisiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaukset  ja valitse Syötesuodattimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita Syötesuodattimen tiedot -osioon suodattimen otsikko, nimi ja kuvaus.

4. Määritä Syötesuodattimen ehdot -osiossa suodattimen sisältö. Voit luoda lisää tarkennettuja
suodattimia OR-funktiolla.

KuvausKenttä

Määrittää suodattimeen sisältyvän syötetyypin. Esimerkiksi
Tietue luotu -syötekohdetyyppi näyttää uusia tietueita
koskevat syötekohteet.

Syötekohteen tyyppi

Määrittää valittuun syötekohteeseen liittyvän objektin. Tämä
luettelo sisältää kaikki Tapaus-objektiin liittyvät objektit.
Luettelossa olevat objektit vaihtelevat organisaatiosi
määritysten mukaan. Jos valitsit syötekohteen tyypiksi
esimerkiksi Tietue luotu, voit valita liittyväksi objektiksi
Tapaus-objektin. Tällöin suodatin näyttää uudet tapaukset.

Liittyvä objekti

Määrittää, sisällytetäänkö syötekohde suodattimeen sen
näkyvyyden perusteella. Näkyvyys riippuu objektin suojaus-

Näkyvyys

ja jakoasetuksista. Näkyvyys voi olla joko Kaikki käyttäjät tai
Sisäiset käyttäjät. Oletetaan esimerkiksi, että valitsit
syötekohteen tyypiksi Tapauskommenttisyöte ja näkyvyydeksi
Sisäiset käyttäjät. Tällöin syötesuodatin näyttää sisäisten
käyttäjien tekemän tapausten kommentit.

5. Napsauta Tallenna.

6. Kun olet määrittänyt mukautettuja syötesuodattimia, lisää ne sivuasettelun Syötenäkymä-asetusten Syötesuodattimien vaihtoehdot
-osion valittujen suodattimien luetteloon.

Esimerkki: Jos haluat esimerkiksi luoda asiakastoimet näyttävän suodattimen, voisit määrittää suodattimen nimeltään Asiakastoimet
ja käyttää seuraavia ehtoja.

• Ehto 1: Syötekohteen tyyppi on Tapauksen kommentti ja näkyvyys on Kaikki käyttäjät

• Ehto 2: Syötekohteen tyyppi on Sähköpostiviesti ja näkyvyys on Kaikki käyttäjät

• Ehto 3: Syötekohteen tyyppi on Chatter-viesti ja näkyvyys on Kaikki käyttäjät

Kun agentti käyttää tätä suodatinta, tapaussyötteessä näytetään vain Tapauksen kommentti-, Sähköpostiviesti- ja
Chatter-syötekohteet, jotka ovat näkyvissä sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Kaikki muu sisältö suodatetaan pois.

KATSO MYÖS:

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Syötenäkymien asetukset tapaussyötteessä
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Tapaussyötteen sivuasettelujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Mukauta syötenäkymää, lisätietonäkymää, korostukset-paneelia ja Sulje tapaus -sivua määrittääksesi
kentät, työkalut ja toiminnot, jotka tukiagentit näkevät työstäessään tapauksia.

Voit muokata neljää erityyppistä sivun asettelua tapaussyötteestä:

• Syötenäkymät, jotka käyttäjät näkevät hallitessaan ja työstäessään tapauksia.

• Lisätietonäkymät, jotka käyttäjät näkevät napsauttaessaan Näytä tapauksen lisätiedot.

• Korostukset-paneelit, jotka näytetään syötteiden ja tapausten lisätietosivujen ylälaidassa.

• Sulje tapaus -näkymät, jotka näytetään, kun käyttäjät sulkevat tapauksia tapauksen lisätietosivulta.

Tapausten objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osiosta voit luoda, muokata ja kohdistaa kaikkia
näiden neljän tyypin asetteluita.

KATSO MYÖS:

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

Korostukset-paneeli muokkaaminen tapaussyötteessä

Korostukset-paneeli muokkaaminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivun asetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Korostukset-paneeli näytetään syötteen lisätietonäkymien yläosassa ja se sisältää tapauksen
tärkeimmät tiedot. Voit muokata korostukset-paneelia sisältämään tukiagenteillesi tärkeimmät
kentät.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta tapaussyötteen käyttäjien sivun asetteluista  asettelun vierestä ja valitse Muokkaa
lisätietonäkymää.

3.
Siirrä hiiren osoitin Korostukset-palkin ylle, kunnes -kuvake tulee esiin, ja napsauta sitä.

4. Napsauta Korostukset-palkin ominaisuudet -sivulta aluetta muokataksesi sen kenttiä.

5. Käytä alasvetoluetteloa valitaksesi kuhunkin kenttään sisällytettävän tietotyypin. Jos haluat jättää
kentän tyhjäksi, valitse Ei mitään. Et voi siirtää tai poistaa Tapauksen numero- tai
Luontipäivä-kenttiä.

6. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen
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Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Syötenäkymien sivuasettelut määrittävät toiminnot, kentät ja työkalut, jotka tapaussyötteen käyttäjät
näkevät työstäessään tapauksia. Voit luoda erilaisia asetteluita ja kohdistaa niitä eri käyttäjäprofiileille
Sinulla voi esimerkiksi olla yksi asettelu edustajille ja toinen esimiehille.

Note:  Ennen syötenäkymän uuden sivuasettelun luomista sinun täytyy luoda uusi asettelu
tapauksen lisätietosivulle.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät Tapaussyötteen asetukset -sivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos työstät asettelua Tapausten sivuasettelut -osiossa, napsauta Muokkaa ja sitten
Syötenäkymä sivuasettelujen editorissa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa syötenäkymää. (Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua luotujen
organisaatioiden käytettävissä).

Jos käytät jo parannettua sivuasettelujen editoria määrittääksesi julkaisijan asettelulle, valitse
Muokkaa lisätietonäkymää  lisätäksesi, muuttaaksesi tai poistaaksesi toimintoja.

3. Valitse työkalut, komponentit ja vaihtoehdot syötenäkymän sivullesi.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut tai muokannut syötenäkymien sivuasetteluita, kohdista ne profiileille.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen sivuasettelujen yhteenveto

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

Syötenäkymien asetukset tapaussyötteessä

Mukauta ominaisuus tukiosastosi prosessien ja liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi tapaussyötteen asetuksien avulla.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai päivität syötenäkymiä tapaussyötteelle.

Syötenäkymän vaihtoehdot

huomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kun tämä asetus on käytössä, syötteen sivulta viemä
tila riippuu siitä, onko sinulla työkaluja tai

Laajenna syöte mahdollisimman leveäksi,
kun agentit tarkastelevat tapauksia

Ota leveä syötenäkymä
käyttöön konsolissa

komponentteja tapaussyötteen asettelun oikeassaSalesforce-konsolin välilehdissä tai
alavälilehdissä. sarakkeessa ja käytätkö konsolin

sivupalkkikomponentteja.

Tämä asetus on valittuna oletusarvoisesti Summer ’14
-julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.
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huomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kompakti syöte tarjoaa agenteille tapaukseen liittyviä
tietoja enemmän ja nopeammin kuin tavallinen
syötenäkymä.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
Julkaisijan toiminnot- ja Käytä

Päivitä syötenäkymän yleinen ulkoasu ja
tiivistä syötekohteet, kun agentit
tarkastelevat tapauksia Salesforce-konsolin
välilehdissä tai alavälilehdissä.

Ota kompakti
syötenäkymä käyttöön
konsolissa

sivuasettelujen editoria
toimintojen määrittämiseen  -vaihtoehdot
ovat käytössä.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kompaktille
syötteelle.

Valitse mitkä syötekohteet näytetään
ulkoisille käyttäjille muuttamalla niiden
taustaväri oranssiksi.

Korosta ulkoisesti
näytettävät
syötekohteet

Kun tämä asetus ja Ota käyttöön
yhteisöjen tapaussyöte  -asetukset ovat
molemmat käytössä, seuraavat syötekohteet on
korostettu tapaussyötteessä:

• Julkiset sähköpostit, joiden lähettäjä tai
vastaanottaja on tapauksen yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

• Julkiset tapausten huomautukset

• Kaikki sosiaaliset viestit

• Yhteisöistä eskaloidut kysymykset

• Tehtävät, joiden asetus on Kaikki, joilla on
käyttöoikeus / Julkinen

• Tapahtumat, joiden asetus on Kaikki, joilla on
käyttöoikeus / Julkinen

• Chatter-viestit, joiden asetus on Kaikki, joilla on
käyttöoikeus / Julkinen

Katso myös Yhteisön tapaussyötteen määrittäminen.

Julkaisijavalinnat

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Tämä asetus näytetään vain, jos organisaatiosi on
ottanut Julkaisijan toiminnot
-vaihtoehdon käyttöön.

Tee sivuasettelujen editorista
oletusvaihtoehto tapaussyötteen julkaisijassa
näytettävien toimintojen valitsemiseen.

Käytä sivuasettelujen
editoria toimintojen
määrittämiseen

Tämä asetus on automaattisesti käytössä Summer ’14
-julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa ja se on

Jos julkaisija ei ole käytössä, sen korkeutta
pienennetään automaattisesti, jotta sen

Pienennä julkaisija
automaattisesti

käytettävissä vain, jos Julkaisijanalapuolella oleva syöte näkyy paremmin.
Julkaisija suurennetaan takaisin sen toiminnot- ja Käytä sivuasettelujen
normaaliin kokoon heti, kun agentti
napsauttaa sitä.

editoria toimintojen
määrittämiseen  -vaihtoehdot ovat käytössä.
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Toimintojen valitseminen ja määrittäminen

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Tämä asetus näytetään vain, jos et ole valinnut
vaihtoehtoa Käytä sivuasettelujen

Valitse näytetäänkö julkaisijavalikko
keskimmäisessä vai vasemmassa sarakkeessa.

Valikon sijainti

editoria toimintojen
määrittämiseen.

Tämä asetus näytetään vain, jos et ole valinnut
vaihtoehtoa Käytä sivuasettelujen

Valitse enintään 10 mukautettua Visualforce-sivua,
jotka lisätään julkaisijaan toimintoina. Sivujen
täytyy käyttää vakiomuotoista tapahtumien
ohjainta.

Mukautetut toiminnot

editoria toimintojen
määrittämiseen.

Tämä asetus näytetään vain, jos et ole valinnut
vaihtoehtoa Käytä sivuasettelujen

Valitse tapaussyötteen julkaisijaan sisällytettävät
toiminnot ja niiden järjestys.

Valitse toiminto

editoria toimintojen
määrittämiseen.

Kirjaa puhelu lokiin -toiminto

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kirjaa puhelu lokiin -toiminto sisältää
automaattisesti Asiakkaan nimi  -kentän.

Et voi sisällyttää muotoillun tekstin kenttiä
tapaussyötteen toimintoihin.

Valitse Kirjaa puhelu lokiin -toimintoon
sisällytettävät kentät.

Valitse toimintojen
kentät

Muuta tilaa -toiminto

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Muuta tilaa -toiminto sisältää automaattisesti
Nykyinen tila- ja Muuta tilaksi

Valitse Muuta tilaa -toimintoon sisällytettävät
kentät.

Valitse toimintojen
kentät

-kentät. Nämä kaksi kenttää korvataan
automaattisesti, jos lisäät toimintoon
Tila-kentän.

Et voi sisällyttää muotoillun tekstin kenttiä
tapaussyötteen toimintoihin.
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Sähköposti-toiminto

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Lisäämäsi kentät näytetään toiminnossa
Sähköpostin tekstiosa -kentän alla.

Et voi sisällyttää muotoillun tekstin kenttiä
tapaussyötteen toimintoihin.

Valitse Sähköposti-toimintoon sisällytettävät
kentät.

Valitse toimintojen
kentät

Sähköposti-toiminnon yläpalkki sisältää
automaattisesti Lähettäjä-,

Valitse Sähköposti-toiminnon yläpalkkiin
sisällytettävät kentät.

Valitse yläpalkin
kentät

Vastaanottaja-, Piilokopio- ja
Aihe-kentät.

Mallit-, Tiedostoliitteet- ja Osoitehaun painikkeet
-työkalut sisältyvät automaattisesti.

Valitse työkalut, jotka ovat agenttien käytettävissä
Sähköposti-toiminnossa.

Valitse
sähköpostityökalut

Agentit voivat napsauttaa editorin valikkopalkista

 siirtyäkseen tavallisen tekstin tilaan.

Salli agenttien käyttää muotoillun tekstin editoria,
jotta he voivat sisällyttää sähköpostiviesteihinsä
muotoilua, kuten lihavoitua tai alleviivattua

Ota muotoillun
tekstin editori
käyttöön

tekstiä, luetelmia, numeroituja luetteloita, linkkejä
ja kuvia.

Tämä asetus auttaa varmistamaan, että agentit
kirjoittavat ja lähettävät vain muotoillun tekstin

Estä agentteja siirtymästä tavallisen tekstin tilaan,
kun he kirjoittavat sähköpostia.

Vaadi muotoillun
tekstin editorin
käyttöä sähköposteja, eivätkä tavallisen tekstin

sähköposteja.

Jos haluat käyttää useita osoitteita, erota ne
pilkuilla. Ne näytetään valintaluettelona
Sähköposti-toiminnon yläpalkissa.

Lähettäjä-osoitteina voi käyttää vain Salesforcen
hyväksymiä osoitteita.

Sisällyttää Lähettäjä-kenttään
automaattisesti tietyt sähköpostiosoitteet.

Määritä
Lähettäjä-osoitteet

Kun agentti laajentaa sähköpostin tekstiosan, se
pysyy laajennettuna kunnes sivu päivitetään,

Pienentää sähköpostin tekstiosakentän
automaattisesti, kunnes agentti napsauttaa sitä.

Salli
Tekstiosa-kentän
pienentäminen vaikka agentti napsauttaisikin muita toimintoja

tai sivun muuta osaa.
Tekstiosan pitäminen pienennettynä
oletusarvoisesti auttaa agentteja näkemään
paremmin sivulla, mitä sähköpostitoiminnon alla
on.

Kun tämä asetus on käytössä, agentit voivat
pienentää ja laajentaa yläpalkkia tarvitsemallaan
tavalla.

Pienentää sähköpostin yläpalkin automaattisesti,

kunnes agentti napsauttaa  avatakseen sen.

Salli sähköpostin
yläpalkin
pienentäminen

Tämä estää ketjun aiempien sähköpostien
liittämisen lähtevään sähköpostiviestiin.

Jättää ketjun edelliset sähköpostit pois, kun
sähköposteja laaditaan syötteestä.

Älä sisällytä
sähköpostiketjua
luonnoksiin
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HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Voit käyttää mitä tahansa tapauksille luomaasi
mukautettua painiketta, paitsi niitä, joiden
sisältölähteinä on s-control-objekteja.

Valitse painike, joka korvaa vakiomuotoisen
Lähetä sähköposti -painikkeen. Tämä voi olla
hyödyllistä, jos haluat muuttaa painikkeen tekstiä
tai ulkoasua tai lisätä mukautettuja toimintoja,

Korvaa Lähetä
sähköposti -painike
tällä:

esimerkiksi työnkulun käynnistymisen, kun agentti
lähettää viestin.

Tapaussyötteen työkalut

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Artikkelityökalu sisältyy mukaan oletusarvoisesti,
mutta sitä ei näytetä tapaussyötteen sivulla, ellei

Valitse työkalut, jotka ovat agenttien käytettävissä
tapaussyötteessä.

Valitse
tapaussyötteen
työkalut organisaatiosi Salesforce Knowledge

-ominaisuutta.

Artikkelityökalu

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Tämä asetus näytetään vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä organisaatiossasi. Jos

Salli agenttien liittää Knowledge-artikkeleita
sähköpostiviesteihin PDF-tiedostoina.

Salli PDF-liitteet
sähköposteissa

Knowledge on käytössäsi etkä ota tätä asetusta
käyttöön, agentit voivat liittää artikkeleita vain
tapauksiin, eivät sähköpostiviesteihin.

Tämä asetus näytetään vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä organisaatiossasi. Jos

Korvaa Salesforce-konsolin Knowledge-sivupalkki
tapaussyötteen artikkelityökalulla.

Käytä tapaussyötteen
artikkelityökalua
konsolissa Knowledge on käytössäsi etkä ota tätä asetusta

käyttöön, suosittelemme piilottamaan
tapaussyötteen artikkelityökalun tai
Knowledge-sivupalkin Salesforce-konsolista, jotta
agentit näkevät vain toisen näistä työkaluista
työstäessään tapauksia konsolissa.

Muut työkalut ja komponentit

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kun lisäät Visualforce-sivun, voit määrittää sen
korkeuden ja valita sen sijainnin sivulla.

Valitse enintään 10 mukautettua Visualforce-sivua,
jotka lisätään komponentteina. Voit käyttää
mukautettuna komponenttina mitä tahansa

Mukautetut
komponentit

Visualforce-sivua, joka käyttää tapahtumien
vakio-ohjainta.
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HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Mukautetut linkit ja painikkeet ovat käytettävissä
syötenäkymän sivuasettelun oikean sivupalkin

Määritä missä kohtaa sivua haluat näyttää työkalut
ja komponentit, kuten mukautetut painikkeet,

Valitse sijainti

komponentteina vain, jos olet lisännyt ne
tapauksen lisätietosivun asetteluun.

Virstanpylväiden seuraaja on käytettävissä vain,
jos olet ottanut oikeutustenhallinnan käyttöön
organisaatiossasi.

mukautetut linkit ja seuraajien luettelo. Voit myös
piilottaa kaikki kohteet, joihin agenteillasi ei ole
käyttöoikeuksia.

Aiheet-luettelo on käytettävissä vain, jos olet
ottanut aiheet käyttöön tapauksille.

Suodatinvaihtoehdot

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Valitse "Leijuvana luettelona vasemmassa
sarakkeessa", jos haluat syötesuodattimien

Määritä missä ja miten syötesuodattimet
näytetään:

Suodattimet näytetään

luettelon pysyvän näkyvissä, kun käyttäjät selaavat• Kiinteänä luettelona vasemmassa sarakkeessa
sivua alaspäin. Tämä voi olla hyödyllistä pitkissä

• Leijuvana luettelona vasemmassa sarakkeessa syötteissä, sillä agenttisi voivat suodattaa
• Alasvetoluettelona keskisarakkeessa tapauksen toimintoja nopeasti missä tahansa

kohtaa sivua ilman, että heidän täytyisi selata
takaisin sivun ylälaitaan.

Suosittelemme asettamaan agenttien
todennäköisimmin ja eniten käyttämät
suodattimet luettelon alkupäähän.

Valitse syötesuodattimien luetteloon
sisällytettävät suodattimet ja niiden järjestys.

Valitse suodattimet

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla
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Liitekomponenttien lisääminen tapaussyötteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Lisää tapaussyötteen sivulle liitekomponentti, jotta tukiagenttisi voivat tarkastella ja hallita kaikkia
tapaukseen liittyviä tiedostoja nopeasti.

Kaikkien tapaukseen liittyvien tiedostojen käyttäminen on tukiagenteille äärimmäisen tärkeää, kun
he auttavat asiakkaita. Liitekomponenttien avulla agentit voivat tarkastella ja hallita kaikkia
Chatter-tiedostoja, sähköpostiliitteitä ja tapauksen liiteluettelon tiedostoja suoraan tapaussyötteen
sivulta. Käyttämällä liitekomponenttia agentit voivat liittää tiedoston nopeasti sähköpostiin ja ladata
tiedoston.

Agentit voivat siirtyä kahden näkymän välillä: toinen näyttää tapaukseen viimeksi liitetyt tiedostot
kaikista lähteistä ja toinen näyttää kaikki tapaukseen liittyvät tiedostot niiden luontipäivien mukaisessa
järjestyksessä.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Tapaussyötteen asetussivun käyttötapasi riippuu käyttämästäsi sivuasettelusta.

• Jos haluat työskennellä Tapausten sivuasettelu -osiossa, napsauta Muokkaa ja sitten
Syötenäkymä sivuasettelujen editorissa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa lisätietonäkymää. (Tämä osio on vai ennen Spring '14 julkaisua luotujen
organisaatioiden käytössä.)

3. Jos työskentelet Muut työkalut ja komponentit -osiossa, valitse Tiedostot ja määritä paikka,
jossa haluat sen näkyvän sivulla.

4. Napsauta Tallenna.

Voit lisätä liitekomponentin mukautetuille sivuillesi sisällyttämällä <support:caseUnifiedFiles>-komponentin Visualforce-sivulle
tai lisäämällä sen Salesforce-konsolikomponentiksi, jolloin se on agenttien käytettävissä eikä vie tilaa tapaussyötteen sivulta.

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaussyötteen julkaisijan
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää julkaisijatoimintojen ominaisuutta, voit käyttää sivuasettelujen kehittynyttä
editoria valitaksesi tapaussyötteen julkaisijassa näytettävät toiminnot.

Note:  Tämä vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti uusille Salesforce-organisaatiolle, jotka
käyttävät tapaussyötettä, sekä organisaatioille, jotka ottavat tapaussyötteen käyttöön Summer
’13 -julkaisun jälkeen.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät Tapaussyötteen asetukset -sivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos haluat työskennellä Tapaussivun asetteluosiossa, napsauta Muokkaa, ja napsauta sitten
Syötenäkymä sivuasettelun muokkaajassa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa lisätietonäkymää. (Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua
luotujen organisaatioiden käytössä).

3. Valitse Käytä sivuasettelujen editoria toimintojen määrittämiseen.

4. Napsauta Tallenna.

5. Päästäksesi sivuasetteluiden editoriin:
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• Tapaussivun asetteluosioon pääset valitsemalla Muokkaa.

• Napsauta Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille -osiosta  asettelun vierestä ja valitse Muokkaa lisätietonäkymää.
(Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua luotujen organisaatioiden käytössä).

6. Napsauta sivuasettelujen editorin Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta .

7. Napsauta paletista Pikatoiminnot.

8. Vedä haluamasi toiminnot Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osioon. Voit vetää toimintoja myös muuttaaksesi niiden
järjestystä ja vetää pois epätoivottuja toimintoja.
Tapaussyöte-sivun julkaisijassa näytetään noin viisi tai kuusi toimintoa ja muut sisällytetään Enemmän-alasvetoluetteloon.

9. Napsauta Tallenna.

Jos olet vastikään käyttänyt Tapaussyötteen asetukset -sivua julkaisijan määrittämiseen, huomaat eroavaisuuksia, kun siirryt sivuasettelujen
parannettuun editoriin.

• Toiminnot-luettelo näytetään julkaisijan ylälaidassa. Et voi enää asettaa Toiminnot-luetteloa julkaisijan vasemmalle puolelle.

• Vastaa asiakkaalle -toiminto on jaettu sen kahteen komponenttitoimintoon: Sähköposti ja Portaali.

• Toimintoluettelo muistuttaa nyt enemmän muiden sivujen Chatter-julkaisijaa.

• Chatter-vakiotoiminnot — Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos — näytetään automaattisesti julkaisija-asettelussa ja ne
korvaavat Kirjoita tapauksen huomautus -toiminnon. Voit muuttaa näiden toimintojen järjestystä ja poistaa tarpeettomia toimintoja.

• Syötenäkymä/Lisätiedot-alasvetoluettelo korvaa Näytä tapauksen lisätiedot -toiminnon.

• Aiemmin tapaussyötteen julkaisijaan lisäämäsi mukautetut toiminnot eivät ole käytettävissä. Luo uusia mukautettuja toimintoja ja
lisää niitä julkaisijaan. Näiden uusien toimintojen tulee käyttää skriptiä publisher.js  eikä interaction.js.

• Tapauksen lisätietosivu laajenee täyteen leveyteen, jolloin näet kaikki tapaukseen liittyvät luettelot ja muut tiedot helpommin.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen sivuasettelujen yhteenveto

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä
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Tapaussyötteen käyttäjien sivuasetteluiden muuttaminen tapausten sivuasetteluiksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Spring ’14 myötä olemme luoneet ja mukauttaneet tapaussivuasetteluja helpommiksi korvaamalla
sivun asettelut Tapaussyötteiden käyttäjille syötepohjaisiin asetteluihin tapaussivuilla. Muuttamalla
vanhempia sivuasetteluja, voit käyttää edistynyttä sivuasettelumuokkaajaa hallitaksesi niitä ja voit
nimetä Tapaussyötteitä käyttäjille entistä helpommin.

Note:  Sivuasettelut Tapaussyötteiden käyttäjille ovat saatavilla vain organisaatioissa, jotka
on luotu ennen Spring ’14 -julkaisua.

Syötepohjaiset tapausten asettelut sisältävät samat ominaisuudet kuin tapaussyötteen käyttäjien
sivuasettelut: se on syöte, joka sisältää julkaisijan ja sen toimintoja, syötesuodattimia, työkaluja
(kuten artikkelityökalu), sivupalkkikomponentteja (kuten mukautettuja painikkeita ja linkkejä),
korostuspaneelin, lisätietosivun, liittyviä luetteloita ja muita tapauksen syvällisiä tietoja. Voit käyttää
standardia sivuasettelun nimeämistyökalua nimittääksesi syötepohjaisia tapaussivuasetteluja
käyttäjille, mikä tarkoittaa, ettei sinun enää tarvitse käyttää käyttöoikeusjoukkoja tai mukautettuja
profiileja antaaksesi käyttäjille pääsyoikeudet Tapaussyötteisiin.

Muuta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasetukset syötepohjaisiksi tapauksen sivuasetuksiksi:

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta Sivuasettelun vieressä Tapaussyötteen käyttäjille, ja valitse Muunna
tapaussivuasetteluksi.

Suosittelemme käyttämään tätä vaihtoehtoa, jotta voit tarkastella muunnettua asettelua ennen alkuperäisen tuhoamista, mutta
aikaa säästääksesi voit valita myös Muunna sivuasetteluksi ja poista.

3. Muunnettu asettelu ilmestyy Tapaussivun asettelulistalle Muunnettu -etuliitteellä:. Napsauta Muokkaa sen vieressä.

4. Vahvista sivuasettelueditorissa, että asettelu sisältää haluamasi osat. Nähdäksesi ja muokataksesi syötenäkymää, syötesuodattimet
ja sivupalkkikomponentit mukaan luettuna, napsauta Syötenäkymää.

5. Kun olet tyytyväinen tapaussivun asetteluun, napsauta Sivuasettelun kohdistusta Tapaussivun asettelulistalla kohdistaaksesi sen
oikeisiin käyttäjäprofiileihin.

Note:  Mukaillut profiilit, joilla on Käytä Tapaussyötettä  -oikeudet, tai profiilit, joilla on Käytä Tapaussyötettä
-käyttöoikeusjoukossaan, nämä kohdistukset eivät astu voimaan ennen kuin poistat oikeuden tai käyttöoikeusjoukon. Jos
organisaatiosi on luotu Winter ’14 ja Spring ’14 -julkaisujen välillä, et voi poistaa Käytä Tapaussyötettä
standardiprofiileista, joten nämä kohdistukset eivät astu voimaan ennen kuin poistat kaikki sivuasettelusi Tapaussyötteiden
käyttäjiltä.

6. Napsauta  vanhemman asetteluversion vieressä kohdassa Tapaussyötteen Sivuasettelun käyttäjälista ja valitse Poista. Napsauta
ilmestyneessä vahvistuksessa OK.

7. Jos poistamiisi asetteluihin on liitetty käyttäjiä, sinua pyydetään valitsemaan toinen asettelu valitsemasi tilalle. Tämä on vain
muodollisuus. Kun kohdistat käyttäjiä tapaussivun asetteluun, he kaikki näkevät tämän.

Jos Tapaussyötteiden käyttäjillä on useita asetteluja, suosittelemme niiden kaikkien muuntamista ja poistamista samanaikaisesti. Kun
olet poistanut viimeisenkin vanhoista asetteluista, Tapaussyötteiden Käyttäjien sivuasettelulista katoaa.

KATSO MYÖS:

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla
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Globaalien toimintojen ja mukautettujen pikatoimintojen lisääminen komponentteina konsolin
sivupalkkiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joilla on Service
Cloud -lisenssi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen
konsolikomponenttien
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit lisätä globaaleja toimintoja ja mukautettuja pikatoimintoja komponentteina palvelukonsolin
sivupalkkiin, jotta agentit voivat luoda tietueita, päivittää tapausten tietoja, hakea kohteisiin liittyviä
tietoja ja linkittää ylätason tietueita — poistumatta tämänhetkisestä välilehdestä. Voit käyttää
pikatoimintoja korvataksesi tapausten lisätietosivun, jotta agenttisi näkevät päätyönkulussaan
tapauksiin liittyviä tietoja, kuten yhteyshenkilöitä ja omaisuuksia.

1. Luo globaali toiminto (luontitoiminnolle) ja mukautettu pikatoiminto (päivitystoiminnolle).

Luontitoimintojen täytyy olla globaaleja pikatoimintoja. Päivitystoimintojen täytyy olla
objektikohtaisia pikatoimintoja, jotka perustuvat hakukentän objektityyppiin. Jos esimerkiksi
haluat päivittää yhteyshenkilön hakukentän, sinulla täytyy olla yhteyshenkilöihin liittyvä
päivitystoiminto.

2. Lisää toiminnot tapausten sivuasetteluihin komponentteina, jotta pikatoiminnot ovat agenttiesi
käytettävissä.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Sivuasettelut.

b. Valitse sivu, johon haluat lisätä pikatoiminnot, ja napsauta Muokkaa.

c. Napsauta tapausten sivuasettelusta Mukautetut konsolikomponentit.

d. Siirry Sivupalkki-osioon, johon haluat lisätä komponentin (esimerkiksi Vasen sivupalkki
-osioon).

e. Valitse Tyyppi-vaihtoehdoksi Haku.

f. Valitse Kenttä-vaihtoehdoksi kenttä, jota pikatoiminto koskee.

g. Valitse Ota linkitys käyttöön salliaksesi tukiagenttien hakea tietuetta ja linkittää sen toiseen tietueeseen. Tukiagentti voi
esimerkiksi linkittää yhteyshenkilön nimen tapaukseen.

h. Jos kyseessä on Luontitoiminto, valitse globaali toiminto, joka luo tietueen. Globaali toiminto voi esimerkiksi luoda
yhteyshenkilön.

i. Jos kyseessä on Päivitystoiminto, valitse pikatoiminto, joka päivittää tietueen. Pikatoiminto voi esimerkiksi päivittää
yhteyshenkilön kentän.

j. Napsauta Tallenna.

280

TapaussyöteAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletussähköpostimallien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Oletussähköpostimallien käyttäminen tapaussyötteessä tarjoaa tukiagenteille helpon pääsyn
tarvitsemiinsa malleihin heidän työstämiensä tapausten perusteella.

Ennen oletussähköpostimallien ottamista käyttöön sinun täytyy luoda teksti-, HTML-, tai
Visualforce-malleja ja luoda Apex-luokka, joka sisältää mallien valintalogiikan.

Oletussähköpostimallien avulla tukiagentit voivat vastata asiakkaille helpommin, nopeammin,
tarkemmin ja johdonmukaisemmin. Sähköpostimallit ovat esiladattuja, joten agenttien ei tarvitse
hakea tarvisemiaan malleja ennen sähköpostin kirjoittamista. Voit luoda niin monta mallia kuin
haluat ja kohdistaa niitä yhtiösi tarpeiden mukaan. Jos tukikeskuksesi esimerkiksi käsittelee useisiin
tuotteisiin liittyviä ongelmia, voit luoda erillisen mallin kullekin tuotteelle ja esiladata asiaankuuluvat
mallit tapauksen alkuperän, aiheen tai muiden ehtojen perusteella.

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön:

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

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön oletussähköpostimallit.

4. Valitse Apex-luokka, joka sisältää mallien valintalogiikan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lähetystoimintojen luominen sähköpostin hyväksymisprosesseille

Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

Lähetystoimintojen luominen sähköpostin hyväksymisprosesseille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetystoimintojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lähetystoiminnot säästävät tukiagenttiesi aikaa varmistamalla, että sähköpostiviestit lähetetään
automaattisesti hyväksymisprosessin lopussa.

Note:  Lähetystoiminnot ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka ovat ottaneet
sähköpostiluonnokset käyttöön.

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

2. Napsauta Uusi lähetystoiminto.

3. Valitse objektien alasvetoluettelosta Sähköpostiviesti.

4. Kirjoita toiminnolle yksilöllinen nimi.

5. Voit myös kirjoittaa toiminnon kuvauksen.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut lähetystoiminnon, luo hyväksymisprosessi, joka sisältää sen.

KATSO MYÖS:

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä
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Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hyväksymisprosessit määrittävät tavan, jolla organisaatiosi käsittelee luonnossähköpostiviestejä.
Voit esimerkiksi määrittää mitkä viestit vaativat hyväksymisen ja määritetäänkö hyväksyjät
automaattisesti. Voit luoda mukautettuja hyväksymisprosesseja yhtiösi tarpeiden mukaan.

1. Ota luonnossähköpostit käyttöön.

Vaikka voitkin luoda hyväksymisprosesseja sähköpostiviesteille ilman tätä vaihetta, kyseisiä
prosesseja ei käynnistetä ennen kuin organisaatiollasi on sähköpostiluonnoksia käytettävissä.

2. Luo lähetystoiminto.

Lähetystoiminnot varmistavat, että sähköpostiviestit lähetetään heti, kun ne hyväksytään.

3. Luo hyväksymisprosesseja.

Muista valita Sähköpostiviesti Hallitse hyväksymisprosesseja kohteelle: -alasvetoluettelosta.

4. Jos haluat myöntää tietyille käyttäjille, kuten kokeneille tukiedustajille, mahdollisuuden valita
lähetetäänkö sähköposti hyväksyttäväksi vai lähetetäänkö viesti suoraan, kohdista heille profiili,
jossa Ohita sähköpostin hyväksyntä  -oikeus on valittuna.

KATSO MYÖS:

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

Toimintojen ja syötesuodattimien nimeäminen uudelleen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen ja
syötesuodattimien
nimeäminen uudelleen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Asetusten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Kohdistettu kääntäjäksi

Voit muuttaa tapaussyötteen toimintojen ja syötesuodattimien nimiä vastaamaan yhtiösi termistöä.

Jos yhtiösi esimerkiksi kutsuu portaaliasi asiakasyhteisöksi, voit nimetä Portaali-toiminnon uudelleen
"Asiakasyhteisöksi".

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden
nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

2. Napsauta kohdan Tapaukset vierestä Muokkaa vakiovälilehtien luettelosta.

3. Napsauta Seuraava.

4. Hae muutettava otsikko Muut otsikot -luettelosta.

5. Kirjoita otsikon uusi nimi sen vieressä olevaan tekstikenttään.

6. Jos uusi otsikko alkaa vokaaliäänteellä, valitse Alkaa vokaaliäänteellä.

7. Napsauta Tallenna.
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Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten määrittäminen
Lightning Experiencelle:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennen kuin voit käyttää tapaussyötettä Lightning Experiencessa, luo vakiojulkaisijat uudelleen
pikatoimintoina.

Pikatoiminnot näytetään mobiililaitteilla, toisin kuin tapaussyötteen vakiojulkaisijat. Jos haluat
näyttää tapauksissa ensin syötteen, luo seuraavat julkaisijat uudelleen pikatoimintoina.

• Kirjaa puhelu lokiin -pikatoiminnon luominen

• Muuta tilaa -pikatoiminnon luominen

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

Lähetä sähköposti -pikatoiminnon luominen tapauksille

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetä sähköposti
-pikatoiminnon luominen ja
muokkaaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA sovelluksen
mukautusoikeus

Sivuasettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo Lähetä sähköposti -pikatoiminto salliaksesi agenttien lähettää sähköposteja Lightning
Experiencen ja Salesforce1-sovelluksen tapaussyötteestä.

Sinulla täytyy olla Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käytössä, jotta voit käyttää Lähetä sähköposti
-pikatoimintoa Tapaukset-objektille.

Lähetä sähköposti -pikatoiminto luodaan oletusarvoisesti, kun otat Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon käyttöön uusissa organisaatioissa. Jos organisaatiosi luotiin ennen Spring ’17 -julkaisua
tai otit Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon käyttöön ennen Spring ’17 -julkaisua, luo Lähetä
sähköposti -pikatoiminto.

1. Luo Lähetä sähköposti -pikatoiminto.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Painikkeet, linkit ja
toiminnot.

b. Napsauta Uusi toiminto.

c. Valitse Toimintotyyppi-valintaluettelosta Lähetä sähköposti.

d. Valitse toiminnon otsikko Otsikon vakiotyyppi  -kentästä. Tämä otsikko näytetään
toimintopalkissa, kun lisäät toiminnon tapausten sivuasetteluun.

e. Nimi-kenttä täytetään automaattisesti. Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty
nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella, sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja, se
ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API ei ole sinulle tuttu,
suosittelemme, ettet muokkaa tätä kenttää.

f. Lisää Kuvaus-kenttään toiminnon kuvaus. Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun
luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos olet luomassa useita toimintoja samalle objektille, suosittelemme käyttämään
yksityiskohtaista kuvausta, kuten ”Tapausten Lähetä sähköposti -toiminto”.
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g. Napsauta Tallenna.
Näet sähköpostin asettelusivun, josta voit määrittää sähköpostitoiminnossa näytettävät kentät.

2. Muuta sähköpostin kenttien järjestystä haluamallasi tavalla. Kun agentti valitsee pikatoiminnon, sähköpostin kentät näytetään tässä
järjestyksessä.

a. Vedä kenttiä sähköpostin asetteluun Sähköpostiviestikentät-valikosta. Jos haluat poistaa kenttiä, vedä ne sivuasettelusta
Sähköpostiviestikentät-osioon.

Vastaanottajan osoite  -kenttä, Lähettäjä-valintaluettelo sekä Aihe  -ja Tekstiosa-kentät lisätään
oletusarvoisesti. Lisätietoja näistä kentistä on kohdassa Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

b. Jos haluat tehdä kentästä Vain luku -muotoisen tai pakollisen, napsauta jakoavainkuvaketta ja määritä kentän ominaisuudet.
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c. Tallenna kentän ominaisuudet napsauttamalla OK.

d. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Lähetä pikatoiminto -pikatoiminnon, lisää se tapausten sivuasetteluun, jotta agentit voivat käyttää sitä.

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle
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Oletusarvoisen sähköpostimallin käyttäminen Lähetä sähköposti -pikatoiminnolla

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetä sähköposti
-pikatoiminnon luominen ja
muokkaaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA sovelluksen
mukautusoikeus

Sivuasettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Auta agentteja käyttämään brändäystä ja toimimaan yhdenmukaisesti, kun he lähettävät asiakkaille
sähköpostia Lightning Experiencesta ja Salesforce1-sovelluksesta käyttämällä oletusarvoisia
sähköpostimalleja. Sähköpostimallit auttavat varmistamaan, että agentit sisällyttävät
asiakassähköposteihin yhtenäisiä tietoja, kuten tervehdyksiä, ilmoituksia, vastuuvapauslausekkeita
ja yrityksen yhteystietoja.

Sinulla täytyy olla Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käytössä, jotta voit käyttää Lähetä sähköposti
-pikatoimintoa Tapaukset-objektille.

Ennen kuin luot oletusarvoista sähköpostimallia käyttävän Lähetä sähköposti -pikatoiminnon, luo
sähköpostimalli, jonka tyyppi on Mukautettu. Vain Mukautettu-tyyppisiä malleja tuetaan.
Sähköpostimallissa määritettyjä liitetiedostoja ei tueta. Agentit voivat kuitenkin lisätä liitetiedostoja
manuaalisesti käyttäessään pikatoimintoa.

1. Luo Lähetä sähköposti -pikatoiminto tai muokkaa olemassa olevaa Lähetä sähköposti
-pikatoimintoa.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Painikkeet, linkit ja
toiminnot.

b. Napsauta Uusi toiminto tai valitse pikatoiminto, jota haluat muuttaa.

c. Valitse Toimintotyyppi-valintaluettelosta Lähetä sähköposti.

d. Napsauta Oletusarvoinen sähköpostimalli  -kentästä hakupainiketta ja valitse
malli.

Hakuvalikossa näytetään vain sähköpostimallit, joiden tyyppi on Mukautettu.

e. Valitse halutessasi Älä käytä mallin aihetta, jos et halua käyttää sähköpostimallin aihetta.

Lähetä sähköposti -pikatoiminto käyttää oletusarvoisesti oletusarvoisessa sähköpostimallissa määritettyä aihetta. Jos mallin aihe
on esimerkiksi ”Kiitos sähköpostistasi”, sitä käytetään, kun agentti käyttää sähköpostitoimintoa kirjoittaakseen sähköpostin tai
vastatakseen sähköpostin. Jos Älä käytä mallin aihetta on valittuna, mallissa määritettyä aihetta ei käytetä sähköpostissa. Jos
asiakkaan lähettämän sähköpostin aihe on esimerkiksi ”Tarvitsen apua”, agentti voi käyttää oletusarvoista sähköpostimallia
vastatakseen ja pitääkseen asiakkaan aiherivin.

f. Anna toiminnolle otsikko. Voit käyttää otsikon vakiotyyppiä, joka tarjoaa oletusarvoisen otsikon, tai valita Otsikon
vakiotyyppi  -kentästä Ei mitään  ja määrittää oman otsikkosi. Tämä otsikko näytetään toimintopalkissa, kun lisäät
toiminnon tapausten sivuasetteluun.

g. Nimi-kenttä täytetään automaattisesti. Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella,
sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja, se ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API
ei ole sinulle tuttu, suosittelemme, ettet muokkaa tätä kenttää.

h. Lisää Kuvaus-kenttään toiminnon kuvaus. Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun
luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos olet luomassa useita toimintoja samalle objektille, suosittelemme käyttämään
yksityiskohtaista kuvausta, kuten ”Lähetä asiakkaalle sähköpostia juhlateemalla”.

i. Napsauta Tallenna.
Näet sähköpostin asettelusivun, josta voit määrittää sähköpostitoiminnossa näytettävät kentät.

2. Tarkasta, että sinulla on oikea sähköpostin tekstiosa -kenttä mallillesi.

Tekstiosa-kenttä lisätään Lähetä sähköposti -pikatoiminnon asetteluun oletusarvoisesti. Jos sähköpostimalli käyttää kuvia tai
HTML-muotoilua, poista Tekstiosa-kenttä ja lisää HTML-osa-kenttä sähköpostin asetteluun.

3. Napsauta Tallenna.
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Kun olet määrittänyt Lähetä pikatoiminto -pikatoiminnon, lisää se tapausten sivuasetteluun, jotta agentit voivat käyttää sitä.

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

EDITION-VERSIOT

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

Voit vetää kenttiä Sähköpostiviestikentät-paletista sähköpostin asetteluun.

Taulukko 1: Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Lisää sivuasetteluun tyhjän tilan. Tätä kenttää
voi käyttää sähköpostin asettelussa useita
kertoja.

Tyhjä tila

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää
piilokopioiden vastaanottajien osoitteita.

Piilokopion vastaanottajan
osoite

Jos Piilokopion vastaanottajan
osoite  lisätään sähköpostin asetteluun, joka
sisältää Vastaanottajan osoite
-kentän Piilokopion
vastaanottajan osoite  -kenttä
pienennetään ja näytetään linkkinä tapausten
sivuasettelujen sähköpostin asettelussa. Kun
agentti napsauttaa piilokopiolinkkiä, kenttä
laajennetaan eikä sitä pienennetä uudelleen. Jos
kenttä on pakollinen, sen vieressä näytetään
punainen viiva ja kenttä on aina laajennettuna.

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää
kopioiden vastaanottajien osoitteita.

Kopion vastaanottajan osoite

Jos Kopion vastaanottajan osoite
lisätään sähköpostin asetteluun, joka sisältää
Vastaanottajan osoite  -kentän
Kopion vastaanottajan osoite
-kenttä pienennetään ja näytetään linkkinä
tapausten sivuasettelujen sähköpostin
asettelussa. Kun agentti napsauttaa kopiolinkkiä,
kenttä laajennetaan eikä sitä pienennetä
uudelleen. Jos kenttä on pakollinen, sen vieressä
näytetään punainen viiva ja kenttä on aina
laajennettuna.

Sähköpostikenttä, josta agentit voivat syöttää
lähettäjän sähköpostiosoitteen valintaluettelosta
(alasvetoluettelosta).

Lähettäjä
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KuvausKenttä

Agentit voivat valita jonkin organisaationlaajuisista
sähköpostiosoitteista, Sähköpostista tapaukseksi
-sähköpostiosoitteista tai agentin oman sähköpostiosoitteen.

Lähettäjä-valintaluettelo lisätään oletusarvoisesti Lähetä
sähköposti -toimintoon uusissa organisaatioissa, jotka on luotu
Winter ’17 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen. Jos luot Lähetä
sähköposti -toiminnon Winter ’17 -julkaisun jälkeen,
Lähettäjä-valintaluettelo lisätään sähköpostin asetteluun
oletusarvoisesti.

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää lähettäjän
sähköpostiosoitteen. Lähettäjän osoite  -kenttä on
tekstikenttä.

Lähettäjän osoite

Sähköpostin tekstiosakenttä, joka tukee HTML-muotoilua ja kuvia.HTML-osa

Jos määrität oletusarvoisen sähköpostimallin, joka sisältää
HTML-muotoilua Lähetä sähköposti -pikatoiminnossa, lisää
HTML-osa-kenttä sähköpostin asetteluun.

Jos yhteisöjen tapaussyöte on käytössä,
IsExternallyVisible  hallitsee sähköpostien ulkoista
näkyvyyttä yhteisöissä.

On ulkoisesti näkyvissä

Lisätietoja on API-oppaan osiossa EmailMessage.

Ylätason tapauksen tietuetunnuksen kenttä.Ylätason tapaus

Asiaan liittyvien objektien, kuten tilien, mahdollisuuksien,
kampanjoiden, tapausten tai mukautettujen objektien, tietueiden
tunnuksen kenttä.

Liittyy tietueeseen

Lisätietoja on API-oppaan osiossa EmailMessage.

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää aiheen.Aihe

Sähköpostin tekstiosakenttä, joka tukee vain pelkkää tekstiä.Tekstiosa

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää vastaanottajien
osoitteita.

Vastaanottajan osoite

KATSO MYÖS:

Lähetä sähköposti -pikatoiminnon luominen tapauksille

Oletusarvoisen sähköpostimallin käyttäminen Lähetä sähköposti -pikatoiminnolla
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Kirjaa puhelu lokiin -pikatoiminnon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten määrittäminen
Lightning Experiencelle:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennen kuin voit käyttää tapaussyötettä Lightning Experiencessa, sinun täytyy luoda Kirjaa puhelu
lokiin -julkaisija uudelleen pikatoimintona.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse Toimintotyyppi-asetukseksi Lisää puhelu lokiin.

4. Valitse Otsikon vakiotyyppi  -asetukseksi Kirjaa puhelu lokiin.

5. Napsauta Tallenna.

6. Mukauta toiminnon asettelua valitaksesi käyttäjille näytettävät kentät ja napsauta sitten Tallenna.

7. Vedä uusi pikatoiminto tapausten sivuasettelujen Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
-osioon ja napsauta sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

Muuta tilaa -pikatoiminnon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten määrittäminen
Lightning Experiencelle:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennen kuin voit käyttää tapaussyötettä Lightning Experiencessa, sinun täytyy luoda Muuta tilaa
-julkaisija uudelleen pikatoimintona.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse Toimintotyyppi-asetukseksi Päivitä tietue.

4. Valitse Otsikon vakiotyyppi  -asetukseksi Muuta tilaa.

5. Napsauta Tallenna.

6. Mukauta toiminnon asettelua valitaksesi käyttäjille näytettävät kentät ja napsauta sitten Tallenna.

7. Vedä uusi pikatoiminto tapausten sivuasettelujen Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
-osioon ja napsauta sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle
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Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli agenttiesi käyttää toimintoja lisäämällä ne tapausten sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning
Experience -toiminnot -osioon.

Voit lisätä sivuasetteluun vakiomuotoisia ja mukautettuja toimintoja. Kun luot mukautetun toiminnon,
se näytetään paletissa.

Voit vetää ja pudottaa toimintoja paletista sivuasetteluun.

1. Lisää pikatoiminnot tapausten sivuasetteluun.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Sivuasettelut.

b. Valitse sivuasettelu, johon haluat lisätä toiminnon, ja napsauta Muokkaa.

c. Napsauta Salesforce1- ja Lightning-toiminnot.

d. Vedä toiminto Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osion sijaintiin, jossa haluat
sen näyttää..

e. Napsauta Tallenna.
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Yhteydenottokeskusten automatisointi

Asiakastuen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tukimääritysvaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Jos organisaatiosi käyttää tapauksia ja ratkaisuja, määritä automaattisia ominaisuuksia tehdäksesi
tukiprosesseistasi tehokkaampia.

Määritykset-valikosta:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Toimistoaika  ja valitse Toimistoaika määrittääksesi
organisaatiosi tukipalvelun aukioloajat.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Kohdistussäännöt  ja valitse Tapausten kohdistussäännöt
luodaksesi sääntöjä tapausten automaattista reitittämistä varten.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Eskalointisäännöt  ja valitse Eskalointisäännöt
luodaksesi sääntöjä tapausten automaattista eskalointia varten.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset mukauttaaksesi automatisoitujen tukiominaisuuksien
sähköpostimalleja ja oletusasetuksia.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Automaattisen vastauksen säännöt  ja valitse Tapauksen automaattisen vastauksen
säännöt määrittääksesi säännöt, joilla asiakkaille lähetetään sähköpostia, kun he lähettävät tapauksia joistakin seuraavista kohteista.

– Webistä tapaukseksi -lomake

– Sähköpostista tapaukseksi -viesti

– Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -viesti

– Asiakasportaali

– Itsepalveluportaali

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja valitse Sähköpostista tapaukseksi
määrittääksesi asiakkaiden sähköpostien tallentamisen tapauksiksi. Kyseinen asetus määrittää tavan, jolla tietyn asiakasviestin sisältö
täyttää automaattisesti tapauskentät.

Kun haluat käyttää ratkaisuihin liittyviä tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ratkaisu  ja:

• Valitse Ratkaisuluokat määrittääksesi luokkia, joiden avulla käyttäjät voivat luokitella luomiaan ratkaisuja.

• Valitse Ratkaisuasetukset ottaaksesi ratkaisuille käyttöön eri vaihtoehtoja.

Jos tarvitset lisää tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalvelu  ja:

• Valitse Julkiset ratkaisut määrittääksesi julkiset ratkaisut, joita asiakkaasi voivat käyttää hakiessaan ratkaisuja.

• Valitse Webistä tapaukseksi määrittääksesi tapausten keräämisen verkkosivustoltasi.

• Napsauta Itsepalveluportaali-osiosta Asetukset määrittääksesi organisaatiosi verkkoportaalin, josta asiakkaasi voivat kirjata tapauksia
ja etsiä ratkaisuja.

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

Jos tarvitset Salesforce-asiakasportaaliin liittyviä tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Asiakasportaali  ja:

• Valitse Asiakasportaalin asetukset määrittääksesi organisaatiosi asiakasportaalin, josta asiakkaasi voivat kirjata tapauksia, etsiä
ratkaisuja ja käyttää heille luomiasi mukautettuja objekteja.

Jos tarvitset Salesforce CRM Call Center -palveluun liittyviä tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Call
Center  ja:
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• Valitse Puhelukeskukset määrittääksesi uusia puhelukeskuksia ja hallitaksesi niihin kohdistettuja käyttäjiä.

• Valitse Hakemistonumerot määrittääksesi lisää puhelinnumeroita, joita voidaan etsiä puhelukeskuksen käyttäjien
puhelinnumerohakemistosta.

• Valitse SoftPhone-asettelut määrittääksesi asettelut, joita käytetään puhelutietojen näyttämiseen käyttäjän SoftPhone-sovelluksessa.

Jos haluat luoda tukijonoja tapauksille tai mukautetuille objekteille, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jonot  ja valitse
Jonot.

Tukitoimintoihin sisältyy myös toiminto, jolla voit tehdä asiakkaalle ilmoituksia, kun tapaus luodaan manuaalisesti tai sivuston kautta tai
kun tapaus on ratkaistu. Voit ilmoittaa käyttäjille myös automaattisesti, kun tapaus eskaloidaan, luodaan tai kohdistetaan uudelleen. Jos
haluat käyttää ilmoitussähköpostiviestejä, luo ensin sähköpostimallit kullekin ilmoitustyypille.

KATSO MYÖS:

Hallinnan vihjesivu: Asiakastuen määrittäminen

Hallinnan vihjesivu: Ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas

Hallinnan määritysopas: Tapaustenhallinnan toteutusopas

Tukiasetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ota käyttöön tai määritä useita tukiprosesseja automatisoidaksesi tapausten hallintaa. Valitse
sähköpostimalleja, tapauksen oletusomistaja, tapausten ilmoituksia ja paljon muuta.

Muokkaa näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tukiasetukset, valitsemalla Tukiasetukset ja napsauttamalla Muokkaa.

KuvausKenttä

Kaikkiin tapauksiin automaattisesti kohdistettu
käyttäjä tai jono, joka ei vastaa mitään tapauksen
kohdistussääntömerkintää. Tämän käyttäjän
täytyy olla Aktiivinen.

Tapauksen oletusomistaja

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ilmoittaa
tapauksen oletusomistajalle, kun hänelle
kohdistetaan tapaus. Jos uusi omistaja on jono,
ilmoitus lähetetään jonon
sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset ovat
järjestelmän luomia eikä niitä voi muokata.

Ilmoita tapauksen
oletusomistajalle

Osoittaa tietuetyypin, joka kohdistetaan
käyttäjien kohdistussäännöillä luomiin
tapauksiin. Valitse joko:

Tietuetyypin asetus

• Pidä nykyinen tietuetyyppi,
jos haluat uusien tapausten pitävän luojan
tietuetyypin.

• Korvaa nykyinen tietuetyyppi
vastuuhenkilön
oletusarvoisella
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KuvausKenttä

tietuetyypillä, jos haluat korvata luojan tietuetyypin
uusissa tapauksissa.

Käyttäjä, joka näytetään automaattisten tapausmuutosten
syötekohteissa tapaussyötteessä ja Tapaushistoria-viiteluettelossa.

Automatisoitu tapauksen käyttäjä

Automaattiset tapausmuutokset voivat johtua kohdistus- tai
eskalointisäännöistä, Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnosta tai Itsepalveluportaaliin kirjatuista tapauksista. Voit:

• Valitse Järjestelmä  osoittaaksesi, että toiminnon suoritti
automatisoitu prosessi, esimerkiksi loi tapauksen tai muutti
tapauksen tilaa. Kun valitset Järjestelmä, hakukenttä muuttuu
harmaaksi.

• Valitse Käyttäjä  valitaksesi automatisoidun tapauksen
käyttäjän hakukentästä, kuten pääkäyttäjän. Käyttäjällä on oltava
järjestelmän pääkäyttäjän profiili tai kaikkien tietojen
muokkausoikeus ja sähköpostien lähetysoikeus.

Tätä mallia käyttämällä voit ilmoittaa yhteyshenkilöille, että
tukiagentti on luonut manuaalisesti heidän tapauksensa. Ilmoitukset

Tapaus luotu -malli

ovat valinnaisia. Ne otetaan käyttöön valitsemalla tapauksen
muokkaussivulla oleva valintaruutu. Tämän mallin täytyy olla
Käytettävissä.

Tätä mallia käyttämällä voit ilmoittaa käyttäjille, että pääkäyttäjä
tai muu käyttäjä on kohdistanut heille tapauksen. Ilmoitukset ovat

Tapaus kohdistettu -malli

valinnaisia. Ne otetaan käyttöön valitsemalla Vaihda tapauksen
omistajaa -sivulla oleva valintaruutu. Tämän mallin täytyy olla
Käytettävissä.

Tällä mallilla voit ilmoittaa yhteyshenkilöille, että tapaus on suljettu.
Ilmoitukset ovat valinnaisia. Ne otetaan käyttöön valitsemalla Sulje

Tapaus suljettu -malli

tapaus -sivulla oleva valintaruutu. Tämän mallin täytyy olla
Käytettävissä.

Valitsee automaattisesti Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruudun kaikille uusille

Näytä uudet tapaukset portaalissa

tapauksille, mukaan lukien tapaukset, jotka on luotu Sähköpostista
tapaukseksi- tai Webistä tapaukseksi jaSähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon avulla.

Oletuksesta huolimatta käyttäjät, jotka luovat uusia tapauksia, voivat
valita manuaalisesti Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruudun.

Jos käytät Salesforce-yhteisöjä, tämä asetus ei koske kumppani- tai
asiakaskäyttäjiä, jotka tarkastelevat tapauksia yhteisöissä. Yhteisöissä
jakosäännöt hallitsevat uusien tapauksia näkyvyyttä.
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KuvausKenttä

Valitse tämä valintaruutu ilmoittaaksesi tapauksen kommentin
muokkaamisesta tai tapaukseen lisäämisestä yhteyshenkilöille,

Ota käyttöön tapauksen huomautusten
ilmoitukset yhteyshenkilöille

jotka eivät ole itsepalveluportaalin käyttäjiä. Jos valitset tämän
asetuksen, napsauta Tapauksen kommentti -malli  ja
valitse ilmoituksissa käytettävä sähköpostimalli. Tämän mallin täytyy
olla Käytettävissä.

Valitse tämä ruutu ilmoittaaksesi tapauksen omistajalle, kun käyttäjä
lisää tapaukseen julkisen tai yksityisen kommentin. Jos valitset

Ilmoita tapauksen omistajalle uudesta
tapauksen huomautuksesta

tämän asetuksen, tapauksen omistajat eivät voi kieltäytyä
vastaanottamasta kyseisiä ilmoituksia. (Ilmoituksia ei lähetetä
ei-aktiivisille tapauksen omistajille.)

Valitse tämä valintaruutu ottaaksesi käyttöön ennakkokäynnistimiä
eskalointisäännöille ja niiden toiminnoille.

Voit määrittää eskalointisäännön suorittamaan tietyn toiminnon,
kun tapaus on ollut ratkaisematta tietyn ajan. Antamasi

Ennakkokäynnistimet otettu käyttöön

Vanhenemisaika  määrittää ajankohdan, jolloin Salesforce
suorittaa eskalointitoiminnon. Ota käyttöön ennakkokäynnistimet
varmistaaksesi, että eskalointitoiminnot käynnistyvät ennen
määrittelemääsi Vanhenemisaikaa.

Valitse tämä valintaruutu ottaaksesi käyttöön Ehdotetut ratkaisut
-painikkeen tapausten lisätietosivuilla, jotta agentit voivat ehdottaa
ratkaisuja tapausten ratkaisemiseksi.

Näytä ehdotetut ratkaisut

Valitse tämä vaihtoehto tarjotaksesi ehdotettuja artikkeleita
liittyvässä Artikkelit-luettelossa. Voit tehdä ehdotettuja artikkeleita

Näytä ehdotetut artikkelit

käytettäväksi kaikissa Salesforce Knowledge -kanavissa, paitsi
julkisessa tietämyskannassa.

Tällä valintaruudulla voit määrittää, että sähköposti-ilmoitukset
tapauksen huomautuksista, liitetiedostoista ja kohdistuksista

Lähetä tapausilmoitukset järjestelmän
osoitteesta

lähetetään järjestelmän osoitteesta, eikä tapausta päivittäneen
käyttäjän osoitteesta.

Järjestelmän ilmoituksissa näkyy lähettäjän osoitteena
"noreply@salesforce.com" ja viestin "Nimi", joka liittyy viestiin, kuten
“Tapauksen huomautus”.

Valitsemalla tämän valintaruudun voit estää tapauksiaan päivittäviä
Itsepalvelukäyttäjiä tai Asiakasportaalin käyttäjiä saamasta
poissaoloviestejä tapausten omistajilta.

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat määrittää, että tapauksien
Lähetä ilmoitussähköposti  valitaan automaattisesti

Ilmoita tapauksen omistajille kun tapauksen
omistajuus muuttuu

aina, kun käyttäjät vaihtavat tapauksen omistajaa. Näin
varmistutaan, ettei käyttäjä unohda ilmoittaa muille käyttäjille, että
he ovat tapauksien uusia omistajia.
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KuvausKenttä

Tämän asetuksen valitseminen ei valitse automaattisesti Lähetä
ilmoitussähköposti  -valintaa, kun käyttäjät vaihtavat
tapauksen omistajan jonoksi.

Valitse tämä valintaruutu lisätäksesi suljetut tilat tapausten
Tila-kenttään, jotta agentit voivat sulkea tapauksia

Näytä suljettu tapauksen tila -kentässä

napsauttamatta Sulje tapaus -painiketta ja Sulje tapaus -sivun
asettelussa olevat tiedot.

Vaihtoehdon Näytä Suljetut-tilat Tapauksen
tila -kentässä  valitseminen ei poista Sulje-painiketta
tapausten luettelonäkymistä. Sen sijaan se lisää Suljettu-tilan
käyttäjille käytettävissä olevien tilojen luetteloon, kun he valitsevat
useita tapauksia ja valitsevat Muuta tilaa tapausten
luettelonäkymistä.

Kun olet valinnut Näytä Suljettu-tilat Tapauksen
tila -kentässä  yllä kuvatulla tavalla, voit valita tämän

Piilota, Tallenna ja sulje -painike ja
TLL-linkit

valintaruudun, jolloin tapausten muokkaussivun Tallenna ja
sulje  -painike ja Tapauksiin liittyvien luetteloiden TLL-linkit
eivät välttämättä näy. Sen sijaan käyttäjät sulkevat tapaukset
Tila-kentän ja Tallenna-painikkeen avulla.

Käytä tätä asetusta ottaaksesi tapaussyötteeseen liittyvät toiminnot
ja syötekohteet käyttöön. Kun valitset tämän vaihtoehdon, olemassa
olevat tapaukset päivitetään Tapaussyöte-käyttöliittymään.

Ota käyttöön tapaussyötetoiminnot ja
syötekohteet

Hallitse sähköpostien syötekohteiden kokoa määrittämällä niiden
tekstiosalle merkkien enimmäismäärän. Merkkien enimmäismääräksi
voidaan määrittää:

Sähköpostin syötekohteen tekstiosan koko

• Pieni = 400 merkkiä (oletus)

• Keskikoko = 1 200 merkkiä

• Suuri = 5 000 merkkiä

• Mukautettu = 400 – 5 000 merkkiä

Jos sähköpostin syötekohteen tekstiosa ylittää rajoituksen, käyttäjät
voivat napsauttaa Enemmän nähdäkseen loput siitä.

Valitse tämä valintaruutu säästääksesi tilaa tapaussyötteestä
poistamalla tyhjät viivat sähköpostien syötekohteiden tekstiosasta.

Tyhjät viivat sähköpostin syötekohteen
tekstiosassa

Valitse tämä valintaruutu näyttääksesi vain uusimmat sähköpostit
sähköpostin syötekohteen tekstiosassa. Käyttäjät voivat napsauttaa
Enemmän nähdäkseen ketjun edelliset sähköpostit.

Pienennä aiemmat sähköpostit sähköpostin
syötekohteen tekstiosassa

Valitse tämä valintaruutu määrittääksesi Apex-luokan, joka lataa
oletusarvoisen sähköpostimallin tapaussyötteeseen. Voit myös

Ota sähköpostitoiminnolle käyttöön
oletusarvoiset sähköpostimallit tai
oletusarvoinen käsittelijä valita tämän valintaruudun määrittääksesi oletusarvoja
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KuvausKenttä

sähköpostikentille, jotka tapaussyöte voi täyttää sähköposteissa
automaattisesti.

Käytä tätä asetusta ottaaksesi käyttöön sähköpostiluonnokset.Ota käyttöön sähköpostiluonnokset

Salli moderaattoreiden luoda tapauksia Chatter-kysymyksistä
organisaatiossasi.

Ota Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus
käyttöön Salesforcessa

Muuta tapaussyötteen kohteiden ja tietueiden järjestelmää, jotta
asiakkaan ensimmäisen tukisähköpostin jälkeen näytetään
automaattisesti luotuja syötekohteita.

Luo automaattisen vastauksen tietue
asiakkaan ensimmäisen sähköpostin jälkeen

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

KATSO MYÖS:

Asiakastuen määrittäminen

Toimistoaikojen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Oikeutukset ja virstanpylväät
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimistoaikojen
määrittäminen:
• “Toimistoaikojen lomien

hallintaoikeus”

Määritä ajat, jolloin tukitiimisi on paikalla palvelemaan asiakkaita. Tällä tavalla osastosi toimenpiteet,
kuten eskaloinnit ja virstanpylväät, ovat tarkempia.

Toimistoaikojen määrittämisen avulla voit käyttää määrättyjä aikavyöhykkeitä ja sijaintipaikkoja
seuraaville kohteille:

• Oikeutusprosessin virstanpylväät

• Oikeutusprosessit

• Tapaukset

• Tapauksen eskalointisäännöt

Voit myös tehdä Toimistoajat-kentän käytettäväksi Tapausten asettelu -sivulla, jotta
tukiagenttisi voivat ilmoittaa ajat, jolloin tukitiimi pystyy työskentelemään tapauksen parissa.
Oletusarvoisesti toimistoajaksi on määritetty 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa organisaation
profiilissa määritetyllä aikavyöhykkeellä.

Lisäksi käyttäjät, joilla on sovelluksen mukautusoikeus, voivat kohdistaa toimistoajan
eskalointisääntöihin. Kun tapauksen lisätiedot vastaavat eskalointisäännön ehtoja, tapaus päivitetään
automaattisesti ja eskaloidaan säännön aikojen ja sijainnin mukaan. Esimerkiksi tapaus, joka on
päivitetty Los Angelesin toimistoaikaan, eskaloituu ainoastaan silloin, kun Los Angelesin tukitiimi
on käytettävissä.

Toimistoaikojen määrittäminen:

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

2. Valitse Uusi toimistoaika.

3. Kirjoita toimistoaikojen nimi.
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Sinun kannattaa valita nimi, joka kertoo käyttäjille sijainnin tai aikavyöhykkeen, kun he tarkastelevat tapauksen, oikeutusprosessin tai
virstanpylvään toimistoaikoja. Jos toimistoajat koskevat esimerkiksi San Franciscon tukikeskusta, nimi voisi olla San Franciscon
toimistoajat.

4. Valitse Aktiivinen, jos haluat, että käyttäjät voivat yhdistää toimistoajan tapauksiin, virstanpylväisiin ja oikeutusprosessiin.

5. Jos haluat määrittää toimistoajan kaikkien uusien tapausten oletustoimistoajaksi, valitse Käytä tätä toimistoaikaa
oletusarvona.

Tapausten oletusarvoiset toimistoajat voidaan päivittää eskalointisääntöjen toimistoajoilla, jos tapaukset vastaavat eskalointisäännön
ehtoja ja sääntö on määritetty korvaamaan toimistoajat.

6. Valitse Aikavyöhyke-luettelosta aikavyöhyke, johon haluat kohdistaa toimistoajan.

7. Aseta toimistoajat viikon jokaiselle päivälle:

• Jos tukitiimisi on saatavilla viikon jokaisena päivänä, valitse 24 tuntia  valintalaatikko.

• Valitse toimistoajan alkamis- ja päättymisaika. Jos haluamasi aika ei ole saatavilla, napsauta kenttää ja kirjoita se itse.

• Jätä toimistoajan aloitus- ja lopetusaika tyhjäksi, samoin 24 tuntia  -valintalaatikko ilmoittamaan, ettei tukitiimi ole saatavilla
ollenkaan kyseisenä päivänä.

8. Valitse Tallenna.

Kun olet asettanut toimistoajat, voit halutessasi yhdistää ne:

• eskalointisääntöihin. Kun tapauksen lisätiedot vastaavat eskalointisäännön ehtoja, tapaus päivitetään ja eskaloidaan säännön
toimistoajan mukaan.

• Lomiin niin, että toimistoajat ja toimistoaikoihin liittyvät eskalointisäännöt keskeytetään lomiksi määriteltyinä päivinä ja kellonaikoina.

• Virstanpylväät oikeutusprosessissa siten, että toimistoaika voi muuttua tapauksen vakavuuden mukaisesti.

• Oikeutusprosessit siten, että voit käyttää samaa oikeutusprosessia tapauksille, joilla on eri toimistoajat.

Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella toimistoaikoja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä toimistoaikojen määrittämiseen

Tuen lomien määrittäminen

Asiakastuen määrittäminen
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Vihjeitä toimistoaikojen määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Oikeutukset ja virstanpylväät
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Voit tehdä tukitoimenpiteistäsi tarkempia määrittämällä, milloin tukitiimisi on paikalla auttamaan
asiakkaita. Toimistoaikojen määrittämisestä on muutamia huomioitavia asioita.

• Kun olet määrittänyt toimistoajat, lisää Toimistoajat  -hakukenttä tapausten asetteluihin
ja määritä Toimistoajat  -kentän kenttätason suojausasetus. Näin käyttäjät voivat tarkastella
ja päivittää tapauksen toimistoaikoja.

• Tapauksen toimistoaika asetetaan automaattisesti organisaation oletustoimistoajan mukaiseksi,
jos tapaus ei vastaa muuhun toimistoaikaan kohdistetun eskalointisäännön ehtoja.

• Salesforce laskee automaattisesti kesäajat toimistoajoissa käytettävillä aikavyöhykkeille, joten
sinun ei tarvitse määrittää sääntöjä ottamaan aikavyöhykkeet huomioon.

• Tapauksen toimistoajat voivat sisältää tunteja, minuutteja ja sekunteja. Jos toimistoajat ovat
alle 24 tuntia, järjestelmä ei kuitenkaan ota niiden viimeisen minuutin sekunteja huomioon.
Oletetaan esimerkiksi, että kello on nyt 16.30 ja toimistoajat päättyvät klo 17.00. Jos sinulla on
30 minuuttiin pyrkivä virstanpylväs, on helpompi sanoa, että kohdeaika on klo 17.00 eikä klo
16.59. Tästä johtuen järjestelmä ei laske sekunteja klo 17.00 jälkeen. Jos sekunnit laskettiin ajalta
klo 17.00.00 – 17.00.59, seuraava 30 minuutin kohde tapahtuisi klo 17.00 jälkeen, kun kohdeaika
on erääntynyt ja siirtyisi seuraavalle päivälle.

• Eskalointisäännöt suoritetaan vain niiden toimistoaikojen aikana, mihin ne on kohdistettu.

• Voit päivittää toimistoaikoihin liitetyt tapaukset, jotka eivät ole enää aktiivisia ilman, että
toimistoaikaa tarvitsee aktivoida uudelleen.

• Toimistoajat-kenttää ei voi sisällyttää luettelonäkymiin tai raportteihin.

• Voit luoda samalla aikavyöhykkeellä mutta eri aikaan toimiville tukitiimeille useita eri toimistoaikoja.

• Yksinkertaisuuden vuoksi on kannattavinta luoda yksi toimistoaika tukikeskusta kohti.

• Et voi poistaa eskalointisääntöihin kuuluvia toimistoaikoja käytöstä. Sinun täytyy ensin poistaa eskalointisäännöt.

• Voit liittää enintään 1 000 lomaa kuhunkin toimistoajan sarjaan.

• Jos tapaukset sisältävät oikeutuksia, toimistoaikoja sovelletaan hierarkian perusteella. Lisätietoja on kohdassa Miten toimistoajat
toimivat oikeutusten hallinnassa?.

Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella toimistoaikoja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

KATSO MYÖS:

Toimistoaikojen asettaminen

Tuen lomien määrittäminen
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Tuen lomien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Oikeutukset ja virstanpylväät
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lomien määrittäminen:
• “Toimistoaikojen lomien

hallintaoikeus”

Lomat antavat sinun määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin asiakastukitiimisi ei ole käytettävissä.
Luotuasi loman voit liittää sen toimistoaikoihin pysäyttämään toimistoajan ja eskalointisäännöt
lomaksi määritettyjen päivämäärien ja kellonaikojen ajaksi.

Voit esimerkiksi luoda loman, jonka nimi on "Uuden vuoden loma" ja joka alkaa joulukuun 31. päivä
klo 20.00 ja päättyy 2. tammikuuta klo 9.00. Eskalointisääntöjä ja oikeutuksien virstanpylväitä ei
huomioitaisi loman aikana.

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

2. Napsauta Uusi tai Kloonaa päättyneen loman nimen vierestä.

Voit kloonata vain päättyneitä lomia.

3. Kirjoita loman nimi.

4. Kirjoita loman päivämäärä.

Jos loma jatkuu yli yhden päivän:

a. Valitse Toistuva loma  -valintaruutu.

b. Anna loman ensimmäinen päivä Aloituspäivä  -kenttään.

c. Poista Ei loppumispäivää  tarkistusmerkki Loppumispäivä  -kentästä.

d. Anna loman viimeinen päivä Päättymispäivä  -kenttään.

5. Vaihtoehtoisesti voit:

• Määritellä tarkat ajat, jolloin loma tapahtuu poistamalla valinta Koko päivä
tarkistusruudusta Aika  -kentän vieressä ja antamalla tarkat ajat.

• Valitse Uudelleentapahtuva loma  tarkistusruutu aikatauluttamaan
uudelleentapahtuva loma tiettyinä aikoina ja päivinä:

– Valitse Taajuus-kentästä, kuinka usein loma tapahtuu. Kun valitset Päivittäin-,
Viikoittain- tai Kuukausittain-kentän, näyttöön tulee lisävaihtoehtoja, joiden avulla voit tarkentaa suoritusväliä.

– Määritä Alkamispäivä- ja Loppumispäivä-kenttiin päivämäärät, jolloin haluat loman tapahtuvan uudestaan.

Seuraava virhenäyttö esiintyy, jos valitset valitsemaasi taajuuteen sopimattomat alkamis- ja päättymispäivät:
Uudelleentapahtuvalla lomalla ei ole uudelleentapahtumaa.

6. Valitse Tallenna.

7. Valitse Lisää/Poista toimistoaikoihin liityvässä luettelossa.

8. Käytä Lisää- ja Poista-vaihtoehtoja valitaksesi lomaan liitettävät toimistoajat. Voit liittää loman useisiin toimistoaikoihin.

KATSO MYÖS:

Ohjeistuksia tuen lomien luomiseen

Toimistoaikojen asettaminen

Asiakastuen määrittäminen
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Ohjeistuksia tuen lomien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Lomat antavat sinun määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin asiakastukitiimisi ei ole käytettävissä.
Lomien määrittämisessä on muutamia huomioitavia asioita.

• Voit liittää enintään 1000 lomaa kuhunkin toimistoajan sarjaan.

• Lomat ottavat automaattisesti käyttöönsä toimistoaikojen aikavyöhykkeen, johon ne on liitetty.
Jos liität loman esimerkiksi toimistoaikoihin, jotka ovat Tyynenmeren aikavyöhykkeellä, myös
lomat tapahtuvat Tyynenmeren aikavyöhykkeen mukaisesti.

• Voit lisätä toimistotunteja vain lomiin, jotka on merkitty Aktiivisiksi.

• Lomien nimien ei tarvitse olla yksilöllisiä. Voit esimerkiksi luoda useita lomia, joiden nimi on
Uuden vuoden loma.

• Tällä hetkellä raporttien tulokset eivät ota lomia huomioon.

• Jos ajoitat loman tapahtumaan uudestaan tiettynä päivänä joka kuukausi, loma tapahtuu
uudestaan vain kuukausina, joissa on tämä päivä. Jos esimerkiksi ajoitat loman kunkin kuukauden 31. päivälle, loma tapahtuu
uudestaan vain kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos haluat loman tapahtuvan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, valitse
viimeinen-vaihtoehto Kerran kuukaudessa päivänä  -luettelosta.

KATSO MYÖS:

Tuen lomien määrittäminen

Toimistoaikojen asettaminen
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Kohdistussääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Liidien kohdistussäännöt
ovat käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten
kohdistussäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussääntöjen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse ehdot, jotka määrittävät liidien tai tapausten käsittelytavan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kohdistussäännöt  ja valitse Liidien
kohdistussäännöt tai Tapausten kohdistussäännöt.

2. Valitse Uusi ja anna säännölle nimi. Määritä, onko sääntö aktiivinen liideille ja tapauksille, jotka
on luotu manuaalisesti ja Webin ja sähköpostin välityksellä. Napsauta sitten Tallenna.

3. Voit luoda sääntömerkintöjä valitsemalla Uusi. Kullekin merkinnälle voi määrittää seuraavat
tiedot:

KuvausKenttä

Määrittää järjestyksen, jossa merkintä käsitellään säännössä (esimerkiksi 1, 2,
3).

Salesforce arvioi merkinnät järjestyksessä ja pyrkii löytämään merkinnän
ehtojen mukaisen vastaavuuden. Kun vastaavuus on löytynyt, Salesforce
käsittelee kohteen ja lopettaa sääntömerkintöjen arvioinnin kyseiselle kohteelle.
Jos vastaavuutta ei löydy, tietue kohdistetaan uudelleen joko Webistä liidiksi
-oletusomistajalle, liidin tuonnin tekevälle pääkäyttäjälle tai tapauksen
oletusomistajalle.

Järjestysnumero

Määrittää ehdot, joiden mukainen liidin tai tapauksen pitää olla kohdistusta
varten.

Syötä säännön ehdot.

Ehdot

• Valitse ehdot täyttyvät  ja valitse suodatinehdot, joiden tietueen
tulee täyttää käynnistääkseen säännön.Määritä esimerkiksi tapauksen
suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea  jos haluat,
että säännön käynnistävät ne tapaustietueet, joiden
Prioriteetti-kentässä on arvo Korkea.

Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot
organisaatiosi oletuskielellä. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa, joissa
kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen, valitut
arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos muokkaat tai kloonaat
olemassa olevia suodatusehtoja, aseta Yhtiön tiedot -sivulla oleva
Oletuskieli  kieleksi, jota käytettiin alkuperäisten suodatusehtojen
määrittämiseen. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla
tavalla.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka
palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää säännön, jos kaava
palauttaa arvon "Tosi". Kaava AND(ISCHANGED( Prioriteetti
), ISPICKVAL (Prioriteetti, "Korkea") )  käynnistää
esimerkiksi säännön, joka muuttaa tapauksen omistajaa, kun
Prioriteetti-kentän arvoksi määritetään Korkea.

Jos ehtosi käyttää mukautettua kenttää, sääntömerkintä poistetaan
automaattisesti, jos mukautettu kenttä poistetaan.
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KuvausKenttä

Määrittää käyttäjän tai jonon, johon liidi tai tapaus kohdistetaan, jos se vastaa ehtoa. Tässä kohdassa
määritettyjä käyttäjiä ei voi merkitä ei-aktiivisiksi, ja käyttäjillä on oltava liidien tai tapausten lukuoikeus.

käyttäjä

Note:  Et voi kumota sääntöön kohdistettujen käyttäjien lukuoikeutta liideihin tai tapauksiin.

Jos organisaatiossa käytetään divisioonia, liidit kohdistetaan tässä kentässä määritetyn käyttäjän tai jonon
oletusdivisioonaan. Tapaukset perivät niihin liittyvän yhteyshenkilön divisioonan. Jos yhteyshenkilöä ei ole
määritetty, tapaukset kohdistetaan globaaliin oletusdivisioonaan.

Määrittää, että nykyistä liidin tai tapauksen omistajaa ei kohdisteta liidiin tai tapaukseen uudelleen, kun liidi
tai tapaus päivitetään.

Älä kohdista
omistajaa
uudelleen

Määrittää mallin sähköpostille, joka lähetetään uudelle omistajalle. Jos mallia ei ole määritetty, sähköpostia
ei lähetetä. Jos liidi tai tapaus kohdistetaan jonoon, ilmoitus lähetetään jonolle ja kaikille jonon jäsenille
määritettyyn Jonon sähköposti  -osoitteeseen.

Sähköpostimalli

Määrittää esimääritetyt tapaustiimit, jotka lisäävät ehdon täyttävä tapauksen. Tapaustiimit auttavat ihmisiä,
kuten tukiedustajia, tukipäälliköitä ja tuotepäälliköitä, työstämään tapauksia yhdessä.

Napsauta hakukuvaketta ( ) valitaksesi kohdistussääntöön lisättävän esimääritetyn tapaustiimin. Jos haluat
lisätä esimääriteltyjä tapaustiimejä, valitse Lisää rivi uuden rivin lisäämiseksi ja esimääritellyn tapaustiimin
lisäämiseksi.

Esimääritetyt
tapaustiimit

Määrittää, että kaikki tapauksen olemassa olevat esimääritetyt tapaustiimit korvataan ehdon mukaisilla
esimääritetyillä tapaustiimeillä, kun tapaus täyttää ehdon.

Korvaa kaikki
tapauksen
olemassa
olevat
esimääritetyt
tapaustiimit

Kun olet luonut merkinnän, valitse Tallenna. Voit myös valita Tallenna ja uusi, jos haluat tallentaa merkinnän ja luoda lisää merkintöjä.

Vihje:  Voit varmistaa virheettömän säännön luomalla viimeisen sääntömerkinnän aina ilman ehtoja. Tämä sääntömerkintä havaitsee
kaikki liidit ja tapaukset, joita edelliset sääntömerkinnät eivät kohdistaneet.

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kohdistussääntöjen hallinta
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Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Liidien kohdistussäännöt
ovat käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten
kohdistussäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussääntöjen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kohdistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen:

• Voit muokata säännön nimeä valitsemalla Nimeä uudelleen säännön nimen vierestä.

• Voit muokata säännön määrityksiä valitsemalla säännön nimen sääntöluettelosta. Voit lisätä
määrityksen valitsemalla Uusi. Valitse Muokkaa tai Poista, jos haluat muokata määritystä tai
poistaa sen, ja valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa määritysten käyttöönottojärjestystä.

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Kohdistussääntöjen hallinta

303

Kohdistussääntöjen määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Kohdistussääntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Liidien kohdistussäännöt
ovat käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten
kohdistussäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo kohdistussääntöjä, joiden avulla voit automatisoida organisaation liidien luonnin ja tukiprosessit.

• Liidien kohdistussäännöt — Määritä tapa, jolla liidit kohdistetaan käyttäjille tai jonoille, kun
ne luodaan manuaalisesti, tallennetaan verkkosivustolta tai tuodaan tietojen ohjatun
tuontitoiminnon avulla.

• Tapauksen kohdistussäännöt — Määrittele, kuinka tapaukset kohdistetaan käyttäjille tai
asetetaan jonoihin silloin, kun ne luodaan manuaalisesti Webistä tapaukseksi-, Sähköpostista
tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon avulla tai Itsepalveluportaalista,
Asiakasportaalista tai Outlook- tai Lotus Notes-sovelluksesta.

Organisaatiossasi on tyypillisesti yksi sääntö yleiseen käyttöön, esimerkiksi yksi liidien kohdistussääntö
tuontia varten ja toinen liidien kohdistussääntö Web-sivustolta luotuja liidejä varten tai yksi tapausten
kohdistussääntö vakiokäyttöä varten ja yksi tapausten kohdistussääntö loma-ajan käyttöä varten.
Vain yksi sääntö jokaista sääntötyyppiä kohden voi olla kerrallaan käytössä.

Kukin sääntö koostuu useista sääntömerkinnöistä, jotka määrittävät liidien tai tapausten
kohdistustavan. Tapausten vakiokohdistussäännössä voi olla esimerkiksi kaksi merkintää: tapaukset,
joilla on arvo Tyyppi yhtä kuin Kulta, kohdistetaan Kulta-palvelu-jonoon ja tapaukset, joilla on arvo
Tyyppi yhtä kuin Hopea, kohdistetaan Hopea-palvelu-jonoon.

Luo kohdistussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kohdistussäännöt  ja valitsemalla Liidien kohdistussäännöt tai Tapausten
kohdistussäännöt.

Esimerkki kohdistussäännöstä
Seuraavassa kohdistussääntöesimerkissä tapaus kohdistetaan tiettyyn jonoon tililuokituksen
perusteella:

Säännön nimi  — Hot-tilin kohdistaminen

Sääntömerkinnät:

VastuuhenkilöEhdotTilaus

Tason 1 tukijonoISPICKVAL(Account.Rating,
"Hot")

1

Tason 2 tukijonoOR( ISPICKVAL(Account.Rating,
"Warm") ,

2

ISPICKVAL(Account.Rating,
"Cold") )

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Automaattisen vastauksen sääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automaattisen vastauksen
sääntöjen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lähetä automaattisia sähköpostivastauksia liidi- tai tapauslähetyksiin tietueen määritteiden
perusteella. Määritä automaattisten vastausten sääntöjä ilmoittaaksesi asiakkaille nopeasti, että joku
yhtiössäsi vastaanotti heidän kyselynsä tai heidän ongelmaansa liittyvät tiedot.

Luo automaattisen vastauksen sääntöjä Webistä liidiksi -lomakkeella luoduille liidille sekä seuraavista
kohteista lähetetyille liideille:

• Itsepalveluportaali

• Asiakasportaali

• Webistä tapaukseksi -lomake

• Sähköpostista tapaukseksi -viesti

• Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -viesti

Luo niin monta automaattisen vastauksen sääntöä kuin haluat saapuvan liidin tai tapauksen minkä
tahansa tunnisteen perusteella. Muista kuitenkin, että voit aktivoida vain yhden säännön tapauksille
ja yhden säännön liideille kerrallaan. Myynti- ja palveluedustajat löytävät sähköpostivastaukset liidin
tai yhteyshenkilön Toimintohistoria-viiteluettelosta ja tapausten Sähköposti-viiteluettelosta.

Automaattisen vastauksen sääntöjen luominen
Luo Webistä liidiksi -vastaussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Automaattisen vastauksen säännöt  ja valitsemalla Liidien automaattisten vastausten säännöt. Luo vastaussääntö
tapauksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Automaattisen vastauksen säännöt  ja valitsemalla
Tapauksen automaattisen vastauksen säännöt. Automaattisen vastauksen säännöt -sivulla:

1. Valitse Uusi.

2. Kirjoita säännön nimi.

3. Aktivoi sääntö valitsemalla aktivointivalintaruutu.

4. Valitse Tallenna.

5. Luo sääntömerkinnät.

Vastaussääntömerkintöjen luominen
1. Valitse Uusi säännön lisätietosivulta.

2. Syötä numero, joka määrittää merkinnän käsittelyjärjestyksen.

Sääntö käsittelee merkinnät määrittämässäsi järjestyksessä ja lopettaa käsittelyn, kun ensimmäinen ehtoa vastaava merkintä löytyy.
Tämän jälkeen sääntö lähettää määritetyn sähköpostimallin mukaisen sähköpostin. Jos mallia ei ole määritetty, sääntö käyttää Webistä
tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -sivulla määritettyä oletusmallia.

Note:  Voit varmistaa virheettömän säännön luomalla viimeisen sääntömerkinnän ilman ehtoja. Tämä sääntömerkintä havaitsee
liidit ja tapaukset, joita edelliset sääntömerkinnät eivät ole havainneet. Tämä on erityisen tärkeää Sähköpostista tapaukseksi-
ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -tapauksissa, joilla ei ole oletusmalleja.

3. Kirjoita sääntöehdot:

• Valitse seuraavat ehdot täyttyvät  ja määritä suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta sääntö käynnistyy.
Voit esimerkiksi määrittää tapauksen suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea  jos haluat, että säännön
käynnistävät ne tapaustietueet, joiden Prioriteetit-kentässä on arvo Korkea.
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Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot organisaatiosi oletuskielellä. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa,
joissa kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos muokkaat
tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, aseta Yhtiön tiedot -sivulla oleva Oletuskieli  kieleksi, jota käytettiin alkuperäisten
suodatusehtojen määrittämiseen. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää
säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi". Kaava AND(ISPICKVAL(Prioriteetti,”Korkea”),Versio<4.0)
käynnistää esimerkiksi säännön, joka vastaa automaattisesti valittuun malliin, kun tapauksen Prioriteetti-kentän arvoksi
määritetään Korkea ja tapauksen mukautetun Versio-kentän arvo on pienempi kuin 4.

4. Kirjoita nimi, joka sisällytetään automaattisen vastauksen viestin Lähettäjä-riville.

5. Kirjoita sähköpostiosoite, joka sisällytetään automaattisen vastauksen viestin Lähettäjä-riville. Tämän täytyy olla jokin vahvistetuista
organisaationlaajuisista sähköpostiosoitteistasi tai Salesforce-käyttäjäprofiilissasi oleva sähköpostiosoite, ja sen täytyy olla eri kuin
Sähköpostista tapaukseksi -reititysosoitteiden.

6. Syötä halutessasi vastaukseen käytettävä sähköpostiosoite.

7. Valitse sähköpostimalli.

8. Jos olet luomassa vastaussäännön merkintää Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolle, valitse Lähetä vastaus kaikille
vastaanottajille  lähettääksesi automaattiset vastausviestit kaikkiin alkuperäisen viestin Vastaanottaja- ja
Kopio-kentissä oleviin osoitteisiin.

9. Tallenna työsi.

KATSO MYÖS:

Automaattisten vastaussääntöjen ja työnkulkuhälytysten eroavaisuudet

Automaattisten vastaussääntöjen ja työnkulkuhälytysten eroavaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Automaattisen vastauksen
säännöt ovat käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Automaattisen vastauksen säännöt ja työnkulkujen sähköpostihälytykset toimivat samalla tavalla.
Seuraava taulukko luetteloi joitakin työnkulkuhälytysten ja automaattisten vastauksen sääntöjen
eroavaisuuksia, jotta voit valita kumpaa prosessia haluat käyttää:

Lähetettyjen sähköpostien
määrä

Sähköposti
lähetetään

Milloin
suoritetaan

KäyttötarkoitusProsessin
tyyppi

Lähettää yhden sähköpostin per
sähköpostihälytys. Kullakin
työnkulkusäännöllä voi olla:

Kenelle
tahansa,
jonka
valitset.

Tapaus tai
liidi
luodaan
tai sitä
muokataan.

Ilmoitukset
osapuolille, jotka
niin haluavat.

Työnkulkujen
sähköpostihälytykset

• 10 sähköpostihälytystä
välittöminä toimintoina

• 10 sähköpostihälytystä per
ajastettu käynnistin ajasta
riippuvaisina toimintoina

• 10 ajastettua käynnistintä
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Lähetettyjen sähköpostien määräSähköposti
lähetetään

Milloin
suoritetaan

KäyttötarkoitusProsessin tyyppi

Lähettää yhden sähköpostin, joka perustuu
ensimmäisiin sääntösyötteen ehtoihin, joita
se vastaa sääntösyötteiden sarjassa.

Tapauksen
yhteenveto tai
henkilö, joka
lähetti liidin
verkkoon.

Tapaus tai liidi
luodaan.

Alkuperäinen vastaus
tapauksen luoneelle
yhteyshenkilölle tai
henkilölle, joka lähetti liidin
verkkoon.

Automaattisen
vastauksen säännöt

KATSO MYÖS:

Automaattisen vastauksen sääntöjen määrittäminen

Eskalointisääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Eskalointisääntöjen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse ehdot, jotka määrittävät tapausten eskalointitavan.

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

2. Napsauta Uusi ja anna säännölle nimi. Määritä, onko sääntö aktiivinen eskalointisääntö. Valitse
Tallenna.

3. Voit luoda sääntömerkintöjä valitsemalla Uusi. Kullekin merkinnälle voi määrittää seuraavat
tiedot:

KuvausKenttä

Järjestys, jossa merkintä käsitellään säännössä
(esimerkiksi 1, 2, 3).

Salesforce arvioi merkinnät järjestyksessä ja
pyrkii löytämään merkinnän ehtojen mukaisen
vastaavuuden. Kun vastaavuus löytyy,
Salesforce käsittelee kohteen ja lopettaa
sääntömerkintöjen arvioinnin sille. Jos
vastaavuutta ei löydy, tapausta ei eskaloida.

Järjestysnumero

Ehdot, jotka tapauksen pitää täyttää, jotta se
eskaloidaan.

Ehdot

• Valitse seuraavat ehdot
täyttyvät  ja määritä suodatinehdot,
jotka tietueen on täytettävä, jotta sääntö
käynnistyy. Voit esimerkiksi määrittää
tapauksen suodatusehdoksi
Prioriteetti yhtä kuin
Korkea  jos haluat, että säännön
käynnistävät ne tapaustietueet, joiden
Prioriteetit-kentässä on arvo
Korkea.
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KuvausKenttä

Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita
suodatinarvot organisaatiosi oletuskielellä. Voit lisätä enintään
25 suodatinehtoa, joissa kussakin voi olla enintään 255
merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen,
valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos
muokkaat tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, aseta
Yhtiön tiedot -sivulla oleva Oletuskieli  kieleksi, jota
käytettiin alkuperäisten suodatusehtojen määrittämiseen.
Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä
kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce
käynnistää säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".
Esimerkiksi kaava AND(ISCHANGED( Prioriteetti
), ISPICKVAL (Prioriteetti, "Korkea")
)  käynnistää säännön, joka muuttaa tapauksen omistajaa,
kun Prioriteetti-kentän arvoksi määritetään Korkea.

Jos ehtosi käyttää mukautettua kenttää, sääntömerkintä
poistetaan, jos mukautettu kenttä poistetaan.

Miten toimistoaikoja sovelletaan eskaloituun tapaukseen:Määritä toimistoajan ehdot

• Ohita toimistoaika– Valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat ohittaa toimistoajan tapausta eskaloitaessa.

• Käytä tapauksessa määritettyä
toimistoaikaa– Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
käyttää tapauksen toimistoaikaa, kun se eskaloidaan.

• Määritä toimistoaika– Valitse tämä kenttä ja
napsauta hakukuvaketta ( ), jos haluat käyttää ennalta
määritettyä toimistoaikaa tapausta eskaloitaessa.

Eskalointitoiminnot suoritetaan vain sen toimistoajan aikana,
mihin ne on kohdistettu.

Määrittää, mitä kenttiä käytetään Vanhenemisajan
tuntimäärille. Vanhenemisaika-asetus voi perustua
tuntimäärään,

Määritä, miten eskalointiajat asetetaan

• kun tapaus on luotu

• kun tapaus on luotu, mutta sitä ei ole muokattu. Jos tapausta
on muokattu, sitä ei eskaloida koskaan.

• tapauksen viimeisimmän muokkausajan jälkeen.

Jos esimerkiksi valitset Tapauksen edellisen
muokkausajankohdan perusteella  ja
Vanhenemisaika-asetus on 5, tapaukset eskaloidaan viiden
tunnin kuluttua viimeisimmästä muokkausajasta niin kauan, kun
tapaus on avoinna.
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4. Kun merkintä on luotu, napsauta Tallenna.

5. Kun olet luonut viimeisen merkinnän, valitse Tallenna.

Note:  Voit varmistaa virheettömän säännön luomalla viimeisen sääntömerkinnän ilman ehtoja. Tämä sääntömerkintä havaitsee
kaikki tapaukset, joita edelliset sääntömerkinnät eivät kohdistaneet.

6. Määritä, mikä toiminto suoritetaan, kun jokin eskalointisääntömerkinnöistä toteutuu. Napsauta jonkin sääntömerkinnän vieressä
olevaa Muokkaa-painiketta.

7. Lisää eskalointitoiminto valitsemalla Uusi. Voit lisätä yhdelle sääntömerkinnälle enintään viisi toimintoa, jotka eskaloivat tapauksen
nousevassa aikajärjestyksessä. Voit määrittää kullekin merkinnälle seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Tuntien määrä, jonka jälkeen tapaus tulisi eskaloida, jos sitä ei
ole suljettu. Aika lasketaan Määritä, miten

Vanhenemisaika

eskalointiajat asetetaan  -kentässä määritetyn
päivämääräkentän perusteella. Kahdella eskalointitoiminnolla ei
voi olla samaa numeroa tässä kentässä.

Käyttäjän, kumppanikäyttäjä tai jono, johon tapaus kohdistetaan,
jos se täyttää ehdon. Tässä kohdassa määritettyjä käyttäjiä ei voi
merkitä ei-aktiivisiksi, ja käyttäjillä on oltava tapausten lukuoikeus.

Vastuuhenkilö

Note:  Et voi kumota sääntöön kohdistettujen käyttäjien
lukuoikeutta liideihin tai tapauksiin.

Eskaloidun tapauksen uudelleenkohdistaminen ei ole pakollista.

Malli sähköpostille, joka lähetetään automaattisesti
Vastuuhenkilö-kentässä määritetylle uudelle omistajalle.
Jos mallia ei ole määritetty, sähköpostia ei lähetetä.

Ilmoitusmalli

Käyttäjän, jolle ilmoitetaan, kun tapaus eskaloidaan.Ilmoita tälle käyttäjälle

Ilmaisee, että tapauksen omistajalle ilmoitetaan, kun tapaus on
eskaloitu.

Ilmoita tapauksen omistajalle

Mallin sähköpostille, joka lähetetään automaattisesti
Ilmoita-käyttäjille. Jos valitset käyttäjän Ilmoita-kentässä,
sinun on valittava myös ilmoitusmalli.

Ilmoitusmalli

Muut henkilöt, joille ilmoitetaan eskaloinnista.Lisäsähköpostit

Note:  Aina, kun tallennat tapauksen tai vaihdat tapauksen omistajaa, eskalointisääntö arvioi tapauksen. Jos tapaus vastaa
eskalointisäännön merkintää, järjestelmä laskee, milloin tapaus tulisi eskaloida, ja lopettaa muiden eskalointisäännön merkintöjen
tarkistamisen. Esimerkki: käytössä on kaksi eskalointisääntömerkintää, jotka määrittävät

• eskaloinnin kolmen tunnin kuluttua luonnista, jos Tapauksen syy  on yhtä suuri kuin Virhetila

• eskaloinnin neljän tunnin kuluttua luonnista, jos Tapauksen syy  on yhtä suuri kuin Virhe.

Jos Tapauksen syy  -kentän arvoksi on tapausta luotaessa määritetty Virhe, eskalointi aloitetaan neljän tunnin kuluttua
tapauksen luomisesta. Myöhemmin, kun käyttäjä muuttaa tapausta, eskalointisäännöt arvioivat tapauksen uudelleen. Jos
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eskalointisäännöt havaitsevat, että tapauksen syy on Virhetilanne, tapauksen eskalointi määritetään alkavaksi kolmen tunnin kuluttua
luonnista. Jos tapaus on luotu yli kolme tuntia aikaisemmin, tapaus eskaloidaan mahdollisimman pikaisesti.

Huomaa, että eskalointisääntöjä ei arvioida, jos useita tapauksia siirretään kerralla tapauksen luettelonäkymästä.

Vihje: Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt

2. Kohdistussäännöt

3. Automaattisen vastauksen säännöt

4. Työnkulkusäännöt (välittömiä toimintoja)

5. Eskalointisäännöt

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen luominen

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Tapausten eskaloinnin sääntöjonon seuranta

Eskalointisääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Eskalointisääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo tapausten eskalointisäännöt, niin tapaukset eskaloituvat automaattisesti, mikäli niitä ei ratkaista
tietyssä ajassa.

Organisaatiossasi on tyypillisesti yksi eskalointisääntö, joka koostuu useista merkinnöistä, jotka
määrittävät tapausten eskalointitavan. Tapauksen vakioeskalointisäännössä voi olla esimerkiksi kaksi
merkintää: tapaukset, joiden Tyyppi-arvo on Kulta, eskaloidaan kahden tunnin kuluessa, ja
tapaukset, joiden Tyyppi-arvo on Hopea, eskaloidaan kahdeksan tunnin kuluessa.

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen määrittäminen

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Eskalointisääntöjen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen:

• Voit muokata säännön nimeä valitsemalla Nimeä uudelleen säännön nimen vierestä.

• Voit muokata säännön määrityksiä valitsemalla säännön nimen sääntöluettelosta. Voit lisätä
määrityksen valitsemalla Uusi. Valitse Muokkaa tai Poista, jos haluat muokata määritystä tai
poistaa sen, ja valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa määritysten käyttöönottojärjestystä.

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen määrittäminen

Eskalointisääntöjen luominen

Pikatekstin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pikatekstin avulla käyttäjät voivat luoda viestejä, kuten tervehdyksiä, vastauksia yleisimpiin kysymyksiin
ja lyhyitä huomautuksia, joita tukiagentit voivat lisätä helposti tapausten päivityksiin ja
asiakasviestintään säästääkseen aikaa ja parantaakseen yhdenmukaisuutta. Kun määrität
Pikateksti-ominaisuuden, otat sen käyttöön, myönnät agenteille sen käyttöoikeudet ja luot
standardoituja viestejä.

1. Ota Pikateksti käyttöön.

Pikateksti on automaattisesti käytössä organisaatioissa, joilla on Live Agent käytössä.

2. Mukauta Pikateksti-asetuksia.

3. Myönnä käyttöoikeuksia käyttäjille, jotta he voivat luoda Pikateksti-viestejä.

4. Luo Pikateksti-viestejä.

5. Jos Live Agent on organisaatiosi käytössä, myönnä agenteille käyttöoikeus Live Agent -konsolin
Pikateksti-sivupalkkiin.
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Pikatekstin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin käyttöön
ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Pikateksti käyttöön organisaatiollesi, jotta agenttisi voivat käyttää etukäteen kirjoitettuja viestejä
vastatakseen asiakkaillesi ja päivittääkseen tapauksia nopeasti ja helposti.

Note:  Kun olet ottanut Pikatekstin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

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

2. Napsauta Ota Pikateksti käyttöön.

3. Valitse Tallenna.

Kun olet ottanut Pikatekstin käyttöön, myönnä tukiagenteille Pikatekstin käyttöoikeudet.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen

Pikateksti-viestien luominen

Pikatekstin käyttöoikeuden myöntäminen tukiagenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pikatekstin käyttöoikeuden myöntäminen agenteille sallii heidän valita standardoituja viestejä
asiakkaiden kanssa käytyihin keskusteluihin, sähköposteihin sekä tapausten huomautuksiin ja
päivityksiin.

Jos haluat sallia agenttien käyttää Pikatekstiä Live Agent -konsolissa, Salesforce-konsolin Live
Agentissa tai tapaussyötteen Sähköposti-, Portaali-, Kirjaa puhelu lokiin- ja Muuta tilaa -toiminnossa:

• Myönnä heille Pikatekstin lukuoikeus ja

• Tee jokin seuraavista:

VaiheetVaihtoehto

Anna agenteille vähintään yhden
Pikateksti-viestin omistajuus

– Siirrä olemassa olevien Pikateksti-viestien
omistajuus agenteille (napsauta Muuta
tietueen Omistaja-kentän vierestä) tai

– Anna agenttien luoda uusia viestejä

Muuta Pikatekstin organisaationlaajuista
oletusjakoasetusta.

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

2. Napsauta
Organisaationlaajuiset
oletukset  -kohdasta Muokkaa.

3. Valitse Julkinen vain luku tai Julkinen
luku/kirjoitus
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VaiheetVaihtoehto

Oletuskäyttöoikeus-alasvetovalikosta Pikatekstille.

4. Valitse Tallenna.

Jos et halua muuttaa organisaationlaajuisia oletusjakoasetuksia,
luo jakosääntöjä määrittääksesi, millä käyttäjäryhmillä tulisi olla
vähintään Pikateksti-viestien Vain luku -käyttöoikeus.

Käytä jakosääntöjä

Kun olet myöntänyt tukiagenteillesi Pikatekstin käyttöoikeuden, voit luoda heille halutessasi standardoituja viestejä.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen

Pikateksti-viestien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikateksti-viestien luominen:
• Pikatekstin luonti-, luku-,

muokkaus- ja
poisto-oikeus

Pikateksti-viestien avulla agentit voivat sisällyttää standardoituja huomautuksia tapausten päivityksiin
ja lähettää yleisiä vastauksia asiakkaille ilman, että heidän täytyy kirjoittaa vastaukset joka kerta. Luo
mukautettuja viestejä, joita agenttisi voivat käyttää lähettäessään asiakkaille sähköpostia tai
keskustellessaan heidän kanssaan.

1. Napsauta Pikateksti-välilehteä.

2. Valitse Uusi.

3. Jos sinulla on useampi kuin yksi Pikateksti-tietuetyyppi, valitse uuden viestin tietuetyyppi ja
napsauta Jatka.

4. Kirjoita viestin nimi.

5. Kirjoita viestin.

Se voi sisältää rivinvaihtoja, luetteloita ja erikoismerkkejä ja se voi olla enintään 4 096 merkkiä
pitkä.

6. Napsauta Käytettävissä olevat yhdistämiskentät nähdäksesi yhdistämiskenttien valitsimen.

7. Valitse kanavat, joissa haluat näyttää viestin.

Seuraavat kanavat saattavat olla käytettävissä, riippuen organisaatiosi käyttämistä ominaisuuksista.

• Sähköposti  — Tapaussyötteen Sähköposti-toiminto

• Live Agent  — Live Agent Salesforce-konsolissa

• Portaali  — Yhteisö tai asiakasportaali

• Puhelin  — Tapaussyötteen Kirjaa puhelu lokiin -toiminto

• Sisäinen  — Tapaussyötteen Muuta tilaa -toiminto

8. Valitse luokka.

9. Valitse halutessasi alaluokka.

10. Napsauta Tallenna.
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Vihje:  Napsauta Testaa ja vahvista yhdistämiskenttä nähdäksesi esimerkin pikatekstistä, joka on täytetty valitsemiesi
tietueiden tiedoilla.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen

Tukiprosessien valvonta

Automatisoitujen artikkeliprosessien toimintojen valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automatisoitujen prosessien
toimintojen hallinta:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Salesforce Knowledge -käyttäjät voivat ajoittaa artikkeleita julkaistaviksi tai arkistoitaviksi määrättynä
päivänä. Käytä automatisoitujen prosessien toimintojen jonoa tarkastellaksesi näitä odottavia
toimintoja ja peruuta ne tarvittaessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Automaattisen prosessin
toiminnot  ja valitse Automaattisen prosessin toiminnot.

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia artikkelin odottavia toimintoja tai määritä
suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen mukaisia odottavia
toimintoja.

Suodatinvaihtoehtoja ovat:

Prosessiin määrittäminen
Prosessi, joka käynnisti toiminnon. Tämä arvo on aina “KBTyönkulku”.

Objekti
Objekti, joka käynnisti odottavan toiminnon. Tämä arvo on aina “Knowledge-artikkeli”.

Ajoitettu päivämäärä
Päivämäärä, jolloin odottavat toiminnot on määritetty tapahtumaan.

Luontipäivä
Päivämäärä, jona odottavan toiminnon käynnistänyt artikkeli on luotu.

Luoja
Käyttäjä, joka on luonut odottavan toiminnon käynnistäneen artikkelin.

Tietuenimi
Artikkelin nimi, joka käynnisti odottavan toiminnon.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Jos haluat peruuttaa odottavia toimintoja, valitse niiden viereiset valintaruudut ja napsauta Poista.
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Tapausten eskaloinnin sääntöjonon seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten eskaloinnin
sääntöjonon hallinta:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun Salesforce käynnistää tapausten eskalointisäännön, jolla on ajasta riippuvia toimintoja, käytä
eskaloinnin sääntöjonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen ja niiden peruuttamiseen
tarvittaessa.

Voit tarkastella odottavia toimintoja seuraavasti:

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

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia aktiivisten tapausten eskalointisäännön odottavia
toimintoja. Määritä suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen
mukaisia odottavia toimintoja. Suodatinvaihtoehtoja ovat:

Eskaloitava tapaus
Eskaloidun tapauksen tapauksen numero. Tapauksen numero  on yksilöivä,
automaattisesti luotu numero, jolla tapaus voidaan tunnistaa.

Eskalointisääntö
Tapauksen eskalointiin käytettävän säännön nimi.

Sääntömerkintä
Järjestys, jossa sääntömerkintä käsitellään. Sääntömerkintä on ehto, joka määrittää
eskalointisäännön käsittelytavan. Kussakin eskalointisäännössä voi olla enintään 3 000 sääntömerkintää.

Eskalointitoiminto
Eskaloitavalle tapaukselle määritetyt aikaehdot sääntömerkinnän määrityksen mukaan.

Ohita toimistoaika
Ilmaisee, onko Ohita toimistoaika  -valintaruutu valittu sääntömerkinnässä. Valinta tarkoittaa, että sääntömerkintä on
voimassa kaikkina aikoina ja että organisaation toimistoaika ohitetaan.

Eskalointiajankohta
Päivämäärä ja aika, jolloin tapaus eskaloidaan sääntömerkinnän määrityksen mukaan. Päivämäärät ja ajat näytetään sen käyttäjän
aikavyöhykkeessä, joka tarkastelee eskalointisääntöjen jonoa.

Lisäyspäivä
Päivämäärä ja aika, jona tapaus lisättiin jonoon. Päivämäärät ja ajat näytetään sen käyttäjän aikavyöhykkeessä, joka tarkastelee
eskalointisääntöjen jonoa.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Voit peruuttaa odottavat toiminnot seuraavasti:

1. Valitse niiden odottavien toimintojen vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat peruuttaa.

2. Valitse Poista. Salesforce peruuttaa odottavan toiminnon.

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen luominen

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Oikeutusprosessin jonon valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

Oikeutusprosessien valvonta
ei ole käytettävissä
Professional Edition
-organisaatioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeusprosessin jonon
hallitseminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun Salesforce käynnistää oikeutusprosessin, jolla on ajasta riippuvia virstanpylvästoimintoja, käytä
oikeutusprosessin jonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen ja peruuttamiseen.

Voit tarkastella odottavia toimintoja seuraavasti:

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

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia aktiivisen työnkulkusäännön odottavia toimintoja.
Määritä suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen mukaisia
odottavia toimintoja. Suodatinvaihtoehtoja ovat:

Oikeutuprosessin nimi
Oikeutusprosessi

Tapauksen numero
Tapaukselle automaattisesti luotu tunnusnumero.

Virstanpylvään nimi
Virstanpylväs, joka käynnisti toiminnon.

Arviointipäivä
Päivämäärä, jolloin arvioidut toiminnot on määritetty tapahtumaan.

Luontipäivä
Oikeutusprosessin käynnistäneen tapauksen luontipäivä.

Käyttäjänimi
Käyttäjä, joka päivitti oikeutusprosessin käynnistäneen tapauksen.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Voit peruuttaa odottavat toiminnot seuraavasti:

1. Valitse niiden odottavien toimintojen vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat peruuttaa.

2. Valitse Poista.

Oikeutusten ja palvelusopimusten lisääminen

Mikä on oikeutusten hallinta?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten hallinta auttaa sinua tarjoamaan asiakkaillesi oikeanlaista asiakastukea. Se sisältää useita
eri ominaisuuksia, joiden avulla voit määrittää, ylläpitää ja seurata palvelutasoja osana asiakastuen
hallintaprosessiasi.

Oikeutuksen hallinnan ominaisuuksiin sisältyy:

• Oikeutukset, joiden avulla tukiagentit voivat tarkastaa, onko asiakkaalla oikeus tukeen.

• Oikeutusprosessit sallivat sinun suunnitella aikajanoja, jotka sisältävät kaikki vaiheet, jotka tukitiimisi
täytyy suorittaa ratkaistakseen tukitietueita, kuten tapauksia tai työtilauksia.

• Palvelusopimukset, jotka voivat esittää erilaisia asiakastukisopimuksia, kuten takuu-, tilaus- tai
huoltosopimuksia. Voit rajoittaa palvelusopimuksia koskemaan vain tiettyjä tuotteita.

• Yhteisön käyttöoikeus oikeutuksiin, jonka avulla yhteisöjen käyttäjät voivat tarkastella oikeutuksia
ja palvelusopimuksia ja luoda niistä tukitietueita.
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• Oikeutusten hallinnan raportointi, jonka avulla voit valvoa, miten oikeutuksia käytetään Salesforce-organisaatiossasi ja täyttyvätkö
palvelusopimuksen ehdot.

Oikeutusten hallintaa voi mukauttaa laajalti, joten sinä päätät, mitä ominaisuuksia käytät ja miten määrität ne vastaamaan asiakastuen
malliasi. Opastamme sinua tärkeiden päätösten tekemisessä ja määritysvaiheissa auttaaksemme sinua saamaan kaiken irti oikeutusten
hallinnasta. Suosittelemme, että tutustut alkuun oikeutusten hallinnan Trailhead-moduuliin: Entitlement Management.

Tärkeää:  Vain Service Cloud -organisaatioiden käyttäjät voivat ottaa käyttöön, luoda ja päivittää oikeutusten hallintakohteita.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten hallintaan valmistautuminen

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutusten hallintaan valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten hallintaa voi mukauttaa laajalti, eli sinulla on määritysten aikana paljon valinnanvaraa.
Ennen kuin aloitat määritysprosessin, sinun täytyy valita oikeutusten hallintamalli.

Valitse, mikä oikeuttaa tukeen
Voit määrittää oikeutusten hallinnan siten, että asiakkaat saavat oikeuden tukeen yhden tai useamman
seuraavien tietuetyyppien perusteella:

• Tilit: Kaikki tilin yhteyshenkilöt ovat oikeutettuja tukeen.

• Yhteyshenkilöt: Määritä yhteyshenkilöt, jotka ovat oikeutettuja tukeen.

• Omaisuudet: Määritä omaisuudet (ostetut tuotteet), jotka ovat oikeutettuja tukeen.

• Palvelusopimukset: Asiakkaat ovat oikeutettuja tukeen tietyn palvelusopimuksen perusteella.

• Sopimuksen rivikohteet: Palvelusopimuksen kattamat tietyt tuotteet ovat oikeutettuja tukeen.

Menettelytapasi riippuu siitä, miten yksityiskohtaisen haluat tukiprosessistasi. Jos haluat pitää asiat yksinkertaisena, tukiagenttisi voivat
tarkastaa oikeuden tukeen tilien perusteella. Tämä menettelytapa näyttää tältä:
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Valitse määritysmalli
Oikeutusten hallinta voidaan määrittää kolmella eri tavalla. Kun olet päättänyt, minkä perusteella oikeus tukeen määritetään, tutustu
näihin kolmeen malliin ja valitse liiketoimintatarpeisiisi sopivin. Voit aina muuttaa käyttämääsi mallia.

Käytä tätä mallia, jos...Mikä määrittää oikeuden tukeen?Oikeutusmalli

Tukiagentit tarkastavat, onko asiakas
oikeutettu tukeen tili-, yhteyshenkilö- vai
palvelusopimustasolla.

Vain oikeutukset (yksinkertaisin vaihtoehto) • Asiakkaiden oikeutuksia ei ole
tarpeellista hallita palvelusopimuksen
osana

• Oikeutuksillasi ei ole
uudistamisprosessia

• Asiakkaasi eivät ole ostaneet oikeutuksia;
ne on sisällytetty tuotteisiin (takuut)

• Asiakkaasi oikeutukset ovat lyhytaikaisia
ja niitä hallitaan riippumattomina
toisistaan

Tukiagentit tarkastavat, onko asiakas
oikeutettu tukeen palvelusopimuksensa
perusteella.

Oikeutukset + palvelusopimukset • Oikeutukset on ostettu ja ne hallitaan
erillisinä tuotteista, jotka ne kattavat, ja
ne ovat osa palvelusopimusta.

• Asiakkaasi oikeutukset uudistetaan
sopimustasolla

• Käytät Salesforcea asiakastukeen, mutta
et välttämättä palvelusopimusten
hallintaan
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Käytä tätä mallia, jos...Mikä määrittää oikeuden tukeen?Oikeutusmalli

Tukiagentit tarkastavat, onko asiakas
oikeutettu tukeen palvelusopimuksensa
kattamien tuotteiden perusteella.

Oikeutukset + palvelusopimukset +
sopimusten rivikohteet (monimutkaisin
vaihtoehto)

• Käytät Salesforcea asiakastukeen ja
asiakkaidesi palvelusopimusten
hallintaan

• Tukitiimisi hallitsee liiketoimia, kuten
siirtoja, yhdistämisiä ja uudistamisia

• Takuut, tilaukset tai muut tukituotteet
näkyvät rivikohteina myyntitilauksissasi
ja määritettynä vähintään yhteen
oikeutukseen

• Oikeutukset luodaan ja päivitetään
integroimalla se tilauksen
hallintajärjestelmäsi kanssa

Riippumatta valitsemastasi määritysmallista, voit parantaa tukiprosessiasi muilla oikeutusten hallintaominaisuuksilla. Voit esimerkiksi
tehdä näin:

• Luo oikeutusprosesseja lisätäksesi pakollisia, ajasta riippuvia vaiheita tukiprosessiisi

• Käytä oikeutusten versiointia luodaksesi ja ylläpitääksesi oikeutusprosesseista useita versioita

• Lisää oikeutuksia yhteisöihin

• Laadi oikeutuksista raportteja

Kun olet valinnut määritysmallin, tutustu välttämättömään oikeutusten hallinnan määritysten tarkistuslistaan.

KATSO MYÖS:

Mikä on oikeutusten hallinta?
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Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten hallinnan
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Valitse oikeutusten hallintaa määrittäessäsi, mitä ominaisuuksia haluat käyttää. Käytä tätä
tarkistuslistaa vahvistaaksesi, että olet määrittänyt oikeutushallinnan tukiprosesseillesi sopivalla
tavalla.

Suorita, jos...Vaihe

Olet harkitsemassa oikeutusten käyttöä
organisaatiossasi.

 Lue Oikeutusten hallintaan valmistautuminen

Haluat tarkastaa oikeutuksen asiakastukeen
tili- tai yhteyshenkilötasolla.

Oikeutusten määrittäminen

Haluat käyttää oikeutuksia organisaatiossasi.Oikeutusten ottaminen käyttöön

Haluat määrittää, mitkä kentät käyttäjät
näkevät oikeutuksissa sekä miten ja missä
käyttäjät liittävät oikeutuksia muihin
tietueisiin.

Oikeutusten mukauttaminen

Haluat hallita, mitä oikeutuksia ja omaisuuksia
käyttäjät voivat linkittää tapaukseen.

Oikeutusten ja omaisuuksien
hakusuodattimien määrittäminen
tapauksille

Haluat myöntää käyttäjillesi asianmukaiset
kenttien ja välilehtien käyttöoikeudet.

Oikeutusten hallinnan käyttöoikeuden
myöntäminen käyttäjille

Haluat määrittää tiettyjen tuotteiden tuen
ehdot ennalta.

Oikeutusmallin määrittäminen

Haluat, että Webistä tapaukseksi -toiminnolla,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla tai

Oikeutusten lisääminen tapauksiin
automaattisesti verkosta, sähköpostista ja
yhteisöistä yhteisöistä luotuihin tapauksiin lisätään oikeat

oikeutukset automaattisesti.

Haluat määrittää pakollisia vaiheita, jotka
tukiagenttiesi täytyy suorittaa sulkeakseen
tukitietueen.

Virstanpylväiden määrittäminen

Haluat hallita, mitä virstanpylväisiin liittyviä
kenttiä käyttäjät näkevät.

Virstanpylväiden sivuasettelujen
mukauttaminen

Haluat, että syötteeseen ja tietueen omistajan
profiilisivuille lähetetään automaattisesti

Virstanpylväiden syötekohteiden
ottaminen käyttöön

ilmoituksia, kun virstanpylväs suoritetaan
loppuun tai sitä rikotaan.

Haluat tukitiimisi voivan nähdä luettelon
tulevista ja suljetuista virstanpylväistä sekä

Virstanpylväiden seuraajan
määrittäminen

tietueiden aktiivisten ja erääntyneiden
virstanpylväiden aikalaskurit.

Haluat estää käyttäjiäsi päivittämästä
virstanpylväitä, elleivät tietyt ehdot täyty.

Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten
rajoittaminen
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Suorita, jos...Vaihe

Haluat määrittää tukiprosessiisi pakollisen vaiheen.Virstanpylvään luominen

Haluat merkitä virstanpylväät automaattisesti valmiiksi
tapauksissa, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi
automaattisesti

Haluat voida soveltaa tukiprosessisi pakollisia vaiheita tietyille
tietueille.

Oikeutusprosessin määrittäminen

Haluat luoda aikajanan, joka sisältää kaikki vaiheet, jotka
tukitiimisi tulee suorittaa ratkaistakseen tukitietueita.

Oikeutusprosessin luominen

Haluat hallita, mitä oikeutusprosessien kenttiä käyttäjät näkevät.Oikeutusprosessien kenttien mukauttaminen

Haluat määrittää, mitkä pakolliset tukivaiheet tapahtuvat
aikajanallasi ja milloin.

Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Haluat määrittää ajasta riippuvia työnkulkutoimintoja, jotka
tapahtuvat oikeutusprosessin jokaisessa vaiheessa

Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

(virstanpylväässä), kun virstanpylväs on lähellä rikkoutumista,
rikkoutunut tai valmis.

Haluat tietyn oikeutuksen tukitietueiden noudattavan
oikeutusprosessissasi määritettyjä vaiheita.

Oikeutusprosessin soveltaminen oikeutukselle

Haluat päivittää oikeutusprosessisi.Oikeutusprosessin uuden version luominen

Haluat soveltaa uusille tai olemassa oleville oikeutuksille
oikeutusprosessin uutta versiota.

Oikeutusprosessin uuden version käyttäminen

Haluat tarkastaa oikeutuksen asiakastukeen
palvelusopimustasolla.

Palvelusopimusten määrittäminen

Haluat rajoittaa palvelusopimuksen koskemaan vain tiettyjä
tuotteita.

Sopimuksen rivikohteiden määrittäminen

Haluat asiakkaiden tai kumppanien voivan tarkastella
oikeutuksiaan ja palvelusopimuksiaan ja luoda niille
tukitietueita.

Oikeutusten hallinnan määrittäminen yhteisöille

Haluat tarkastella ja jakaa oikeutuksiin ja palvelusopimukseen
liittyviä tietoja.

Oikeutuksien raportointi

Haluat tukitiimisi ymmärtävän: Tarjoa tukitiimillesi ohjeita oikeutuksien hallintaan.

• Miten tarkastaa, että asiakas on oikeutettu tukeen

• Miten linkittää tapauksia tai työtilauksia oikeutuksiin

• Miten oikeutusprosessit vaikuttavat tapaan, jolla he
ratkaisevat tapauksia tai työtilauksia

KATSO MYÖS:

Oikeutusten hallintaan valmistautuminen
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Oikeutusten hallinnan rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Seuraavat rajoitukset koskevat oikeutuksia ja niihin liittyviä ominaisuuksia.

Oikeutusten rajoitukset

• Jokaisen oikeutuksen täytyy liittyä tiliin.

• Ei voi jakaa oikeutuksia. Oikeutukset perivät päätilinsä jakoasetukset.

• Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä
oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä
vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen,
prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös
työtilaus, prosessia ei suorita sille.

• Oikeutusten yhdistämiskenttiä tapauksille ei tueta. Jos esimerkiksi lisäät Oikeutuksen
nimi {!Case.Entitlement}  -yhdistämiskentän sähköpostimalliin, kenttää ei
esitäytetä malliin.

• Oikeutuksien yhteyshenkilöillä ei ole sivuasetteluita, hakuasetteluita, painikkeita, linkkejä tai tietuetyyppejä.

• Oikeutuksia ei sovelleta automaattisesti tapauksiin, jotka on luotu Webistä tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla.
Voit tarvittaessa lisätä oikeutuksia näihin ominaisuuksiin käyttämällä Apex-koodia. Löydät esimerkkikäynnistimen kohdasta
Oikeutusten lisääminen tapauksiin automaattisesti verkosta, sähköpostista ja yhteisöistä.

Virstanpylväiden rajoitukset

• Et voi lisätä tukitietueisiin virstanpylväitä käyttämättä oikeutusprosesseja. Oikeutusprosessit soveltavat virstanpylväitä tukitietueisiin.

• Organisaatiolla voi olla enintään 1 000 oikeutusprosessia ja enintään 10 virstanpylvästä per prosessi. Jos organisaatiosi luotiin
ennen Summer ’13 -julkaisua, sen oikeutusprosessien enimmäismäärä voi olla pienempi, mutta voit pyytää Salesforcea nostamaan
sitä.

• Virstanpylväitä ei merkitä automaattisesti valmiiksi. Voit halutessasi määrittää, että virstanpylväät merkitään automaattisesti
valmiiksi tukitietueissa, jotka täyttävät tietyt ehdot. Lisätietoja on kohdassa Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi
automaattisesti.

• Kun oikeutusprosessi on aktivoitu, et voi poistaa sen virstanpylväitä tai luoda virstanpylvästoimintoja. Voit kuitenkin luoda
oikeutusprosessista uusia versioita eri virstanpylväsasetuksilla ja soveltaa uutta versiota olemassa oleviin oikeutuksiin.

• Vain yksi virstanpylvään esiintymä voi toimia tietueessa kerralla. Jos esimerkiksi Vastausaika-virstanpylväs aloittaa toiminnan
tapauksessa, toista Vastausaika-virstanpylvästä ei voi luoda ennen kuin ensimmäinen on valmis.

• Oikeutusprosesseissa olevia toimistoaikoja ei tueta muutosjoukoissa. Jos haluat siirtää toimistoaikoja sisältävän oikeutusprosessin
Salesforce-organisaatiosta toiseen, käytä seuraavia lähestymistapoja:

– Luo uusi oikeutusprosessi uudessa organisaatiossa

– Käytä oikeutusprosessin siirtämiseen vaihtoehtoista menetelmää, kuten Force.com Migration Tool

– Poista toimistoajat oikeutusprosesseista ennen kuin lisäät sen muutosjoukkoon

Sopimusten rivikohteiden rajoitukset

• Voit käyttää sopimusten rivikohteita vain, jos organisaatiosi käyttää tuotteita.

• Et voi luoda luettelonäkymiä sopimusten rivikohteille.
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• Et voi jakaa sopimusten rivikohteita. Sopimusten rivikohteet perivät palvelusopimuksiensa jakoasetukset. Esimerkiksi käyttäjät,
joilla on palvelusopimuksien lukuoikeudet, perivät lukuoikeuden sopimuksen rivikohteille.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutusprosessin määrittäminen

Oikeutusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutukset ovat asiakastuen yksiköitä Salesforcessa, kuten "puhelintuki" tai "verkkotuki". Määritä
Salesforceorganisaatiollesi oikeutuksia auttaaksesi tukiagentteja tarkastamaan, onko asiakas oikeutettu
tukeen.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Oikeutusten ottaminen käyttöön

Ota oikeutukset käyttöön Salesforce-organisaatiossasi auttaaksesi tukiagentteja tarjoamaan
oikean palvelutason asiakkaillesi.

2. Oikeutuksien mukauttaminen

Mukauta oikeutuksien kenttiä ja sivuasetteluja liiketoimintatarpeidesi ja agenttiesi työtapojen
perusteella.

3. Oikeutusten ja omaisuuksien hakusuodattimien määrittäminen tapauksille

Määritä hakusuodattimia oikeutuksiin liittyville tapauskentille rajoittaaksesi oikeutuksia, joita käyttäjät voivat valita tapauksesta.

4. Oikeutusten hallinnan käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Kun olet määrittänyt oikeutusten hallinnan, varmista, että käyttäjillä on asianmukaiset käyttäjäoikeudet, kenttien käyttöoikeudet ja
välilehtien käyttöoikeudet.

5. Oikeutusmallin määrittäminen

Oikeutusmallit sallivat sinun määrittää ennakkoon asiakastuen ehtoja, joita käyttäjät voivat lisätä tuotteisiin.

6. Oikeutusten lisääminen tapauksiin automaattisesti verkosta, sähköpostista ja yhteisöistä

Oikeutuksia ei sovelleta automaattisesti tapauksiin, jotka on luotu Webistä tapaukseksi -toiminnolla, Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnolla tai yhteisöstä. Voit kuitenkin lisätä oikeutuksia näihin ominaisuuksiin käyttämällä Apex-koodia.
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Oikeutusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten ottaminen
käyttöön:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Ota oikeutukset käyttöön Salesforce-organisaatiossasi auttaaksesi tukiagentteja tarjoamaan oikean
palvelutason asiakkaillesi.

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

2. Valitse Ota käyttöön oikeutushallinta.

3. Napsauta Tallenna. Sinut siirretään sivulle, josta voit mukauttaa oikeutusten hallinta-asetuksia.
Tulet näkemään nämä asetukset uudelleen oikeutusten hallinnan määritysvaiheessa.

Oikeutuksien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta oikeutuksien kenttiä ja sivuasetteluja liiketoimintatarpeidesi ja agenttiesi työtapojen
perusteella.

1. Mukauta oikeutusten kenttiä.

Tämä sallii sinun hallita, mitä tietoja käyttäjät voivat lisätä oikeutuksiin.

Vihje:  Luo mukautettuja oikeutusten kenttiä, jotka soveltuvat sinun toimialaasi tai
tukiprosesseihisi. Esimerkki:

• Mukauta Tyyppi-kentän arvot vastaamaan oikeutustyyppejä, joita tiimisi tarjoaa
tai myy, esimerkiksi online-tuki tai online-koulutus.

• Jos yhtiösi veloittaa oikeutusten uusinnasta, luo oikeutuksille valuuttakenttä
Uusinnan hinta.

2. Mukauta oikeutuksen sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun määrittää, mitkä kentät ja viiteluettelot käyttäjät näkevät oikeutuksessa. Harkitse
seuraavien mukautusten käyttämistä:

• Lisää Tilakuvake-kenttä, jotta käyttäjät näkevät helposti, onko oikeutus aktiivinen,
vanhentunut vai ei-aktiivinen.

• Lisää Tapaukset-, Yhteyshenkilöt- ja Työtilaukset-viiteluettelot, jotta käyttäjät voivat:

– tarkastella oikeutuksiin liittyviä tapauksia, yhteyshenkilöitä ja työtilauksia

– luoda tapauksia tai työtilauksia, jotka liitetään automaattisesti oikeisiin oikeutuksiin

– lisätä yhteyshenkilöitä oikeutuksiin

3. Määritä kenttien historiatietojen seuranta oikeutuksille.
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Tällä tavalla voit nähdä muutetut kenttäarvot. Muutokset näytetään oikeutusten Oikeutuksen historia -viiteluettelossa. Siirry oikeutusten
objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta Määritä historiaseuranta.

4. Mukauta muiden objektien sivuasetteluita.

• Lisää Oikeutuksen nimi  -hakukenttä tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä oikeutuksia
tapauksiin ja työtilauksiin.

Tärkeää: Jos haluat sallia käyttäjiä luoda tapauksia oikeutuksista tai muuttaa tapaukseen kohdistettua oikeutusta, salli
heidän profiiliensa muokata tapausten Oikeutuksen nimi  -kenttää.

• Lisää Oikeutukset-viiteluettelo muiden objekteihin sivuasetteluihin:

Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja luoda oikeutuksia,
kun...

Lisää Oikeutukset-viiteluettelo tämän objektin
sivuasetteluihin...

Kaikki tilin yhteyshenkilöt ovat oikeutettuja tukeenTilit

Tietyt yhteyshenkilöt ovat oikeutettuja tukeenYhteyshenkilöt

Tietyt omaisuudet (ostetut tuotteet) ovat oikeutettuja tukeenOmaisuudet

5. Tuo Oikeutukset-välilehti näkyviin Salesforcessa ja mukautetuissa sovelluksissasi.

Oikeutukset-välilehti on paikka, josta käyttäjät luovat ja muokkaavat oikeutuksia. Lisää välilehti sovellukseesi tai neuvo käyttäjiäsi
lisäämään se olemassa olevaan välilehtijoukkoon Salesforcessa. Käyttäjät tarvitsevat oikeutusten lukuoikeuden nähdäkseen
Oikeutukset-välilehden.

Oikeutusten ja omaisuuksien hakusuodattimien määrittäminen tapauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeuksiin liittyvien
hakusuodattimien
määrittäminen tapauksille:
Oikeutusten hallintaoikeus
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Määritä hakusuodattimia oikeutuksiin liittyville tapauskentille rajoittaaksesi oikeutuksia, joita käyttäjät
voivat valita tapauksesta.

Kun esimerkiksi yhteisöjen käyttäjät luovan tapauksen ja käyttävät Oikeutuksen nimi  -kentän
hakua, voit määrittää hakusuodattimia, jotta he voivat valita vain tiliinsä tai yhteyshenkilöönsä
rekisteröityjä oikeutuksia.

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

2. Valitse kolme kohdetta, jotka haluat palautettaviksi hakukentissä.

Palauttaaksesi...Napsauta...Tapausten hakukentät

Tapauksen tiliin rekisteröidyt
omaisuudet.

Tapauksella sama
tili

Omaisuus

Vihje:  Jos haluat, että
hakukentät palauttavat
kaikki omaisuudet,
joilla on yhteinen tili
tapauksen kanssa,
valitse vain tämä
vaihtoehto.
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Palauttaaksesi...Napsauta...Tapausten hakukentät

Tapauksen yhteyshenkilöön rekisteröidyt
omaisuudet.

Tapauksella sama
yhteyshenkilö

Omaisuudet, jotka liittyvät tapauksen tilin
oikeutuksiin.

Tapauksen tilin oikeutukset

Omaisuudet, jotka liittyvät tapauksen
yhteyshenkilöön liittyviin oikeutuksiin.

Tapauksen yhteyshenkilön
oikeutukset

Oikeutukset, joilla on aktiivinen Tila.Aktiivinen tilaOikeutus

Tapauksen tiliin liitetyt oikeutukset.Sama tili tapaukselle

Tapauksen omaisuuksiin liitetyt
oikeutukset.

Tapauksella samat
omaisuudet

Tapauksen yhteyshenkilöön liitetyt
oikeutukset.

Sama yhteyshenkilö
tapaukselle

Useiden kohteiden valitseminen toimii AND-funktiona, joten mitä enemmän kohteita valitset, sitä enemmän rajoitat palautettavia
vaihtoehtoja. Jos valitset esimerkiksi Sama tili tapaukselle- ja Sama yhteyshenkilö tapaukselle  -vaihtoehdot,
Omaisuus-hakukenttä palauttaa vain omaisuuksia, jotka on rekisteröity sekä tapauksen tilille että yhteyshenkilölle.

Vihje:  Valitse kohteita sen perusteella, kuinka tukiedustajasi vahvistavat oikeutuksen tukeen. Valitse esimerkiksi tileihin liittyvät
kohteet, jos tukiedustajasi vahvistavat oikeutuksen tukeen tilien perusteella.

3. Napsauta Tallenna.

Note:  Vastaavia hakusuodattimia ei ole saatavilla työtilauksille.
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Oikeutusten hallinnan käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt oikeutusten hallinnan, varmista, että käyttäjillä on asianmukaiset
käyttäjäoikeudet, kenttien käyttöoikeudet ja välilehtien käyttöoikeudet.

1. Kohdista oikeutusten hallinnan käyttöoikeudet käyttäjille.

Käyttöoikeudet ovat
automaattisesti käytössä
näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä
oikeudet

Käyttäjät, jotka...

Järjestelmän pääkäyttäjäOikeutusten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Määrittävät oikeutusten
hallinnan, mukaan lukien
virstanpylväät,
oikeutusprosessit ja
oikeutusmallit

Järjestelmän pääkäyttäjäSovelluksen mukautusoikeus

JA

Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

Tarjoavat oikeutusten
hallinnan yhteisölle

Järjestelmän pääkäyttäjäMukautettujen
raporttityyppien
hallintaoikeus

Luovat tai päivittävät
mukautettuja
raporttityyppejä, jotka
sisältävät oikeutusten
hallinnan

Vain luku, Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Raporttien luonti- ja
mukautusoikeus

Luovat ja suorittavat
raportteja, jotka perustuvat
oikeutusten hallinnan Sopimuspäällikkö,
mukautettuihin
raporttityyppeihin

Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Tapausten luontioikeus

JA

Luovat oikeutuksia sisältäviä
tapauksia

Sopimuspäällikkö,
Oikeutusten lukuoikeus Markkinointikäyttäjä ja

Järjestelmän pääkäyttäjä

Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Tapausten muokkausoikeus

JA

Tapauksen oikeutuksen
muuttaminen

Sopimuspäällikkö,
Oikeutusten lukuoikeus Markkinointikäyttäjä ja

Järjestelmän pääkäyttäjä

Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Työtilausten luontioikeus

JA

Oikeutuksia sisältävien
työtilausten luominen

Sopimuspäällikkö,
Oikeutusten lukuoikeus Markkinointikäyttäjä ja

Järjestelmän pääkäyttäjä
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Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten muokkausoikeus

JA

Oikeutusten lukuoikeus

Työtilauksen oikeutuksen muuttaminen

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Oikeutusten lukuoikeusVahvistavat tai tarkastelevat oikeutuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Oikeutusten luontioikeusLuovat oikeutuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Oikeutuksen muokkausoikeusMuuttavat oikeutuksia

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Oikeutusten yhteyshenkilöiden lukuoikeusTarkastelevat oikeutusten yhteyshenkilöitä

Ei millekään: ota käyttöoikeudet käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Oikeutusten yhteyshenkilöiden
luontioikeus

JA

Muuttavat oikeutusten yhteyshenkilöitä

Oikeutusten yhteyshenkilöiden
poisto-oikeus

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Palvelusopimusten lukuoikeusVahvistavat tai tarkastelevat
palvelusopimuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten luontioikeusLuovat palvelusopimuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten muokkausoikeusMuuttavat palvelusopimuksia

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Sopimuksen rivikohteiden lukuoikeus:Vahvistavat tai tarkastelevat sopimuksen
rivikohteita

Ei millekään: ota käyttöoikeudet käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten muokkausoikeus

JA

Sopimuksen rivikohteiden luontioikeus ja
tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeus

Lisäävät sopimuksen rivikohteita
palvelusopimuksiin
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Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Ei millekään: ota käyttöoikeudet käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten muokkausoikeus

JA

Sopimuksen rivikohteiden muokkausoikeus
ja tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeus

Muuttavat palvelusopimuksen rivikohteita

Vihje:  Jos vakioprofiili ei sisällä jotakin tiettyä käyttöoikeutta, voit luoda käyttöoikeusjoukon ja ottaa käyttöoikeuden käyttöön
siinä. Voit myös kloonata vakioprofiilin ja ottaa käyttöoikeuden käyttöön mukautetussa profiilissa.

2. Määritä kenttätason suojaus.

Valitse oikeutusten hallinnan kentät, joita käyttäjät voivat tarkastella ja muokata. Kenttätason suojausasetukset sallivat sinun määrittää
käyttäjien käyttöoikeudet kenttiin, joita näytetään käyttöliittymän useilla alueilla:

• Tieto- ja muokkaussivut

• tietueeseen liittyvät luettelot

• Luettelonäkymät

• Raportit

• Hakutulokset

• Sähköpostin ja postin yhdistämismallit

• Yhteisöt

Voit määrittää kenttätason suojauksen käyttöoikeusjoukosta, profiilista tai tietystä kentästä.

Tärkeää: Jos haluat sallia käyttäjiä luoda tapauksia oikeutuksista tai muuttaa tapaukseen kohdistettua oikeutusta, salli heidän
profiiliensa muokata tapausten Oikeutuksen nimi  -kenttää.

Oikeutusmallin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusmallien luominen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Oikeutusmallit sallivat sinun määrittää ennakkoon asiakastuen ehtoja, joita käyttäjät voivat lisätä
tuotteisiin.

Voit luoda oikeutusmalleja tietyille tuotteille, jotta tukiagenttisi voivat lisätä niihin oikean oikeutuksen
nopeasti, kun asiakas ostaa tuotteen. Voit luoda oikeutusmalleja esimerkiksi verkko- tai puhelintuelle,
jotta agentit voivat lisätä oikeutuksia helposti asiakkaiden ostamiin tuotteisiin.

Salesforcessa ostettuja tai asennettuja tuotteita kuvataan omaisuuksina. Tämä tarkoittaa, että:

• Tuote (esimerkiksi "Laserskanneri") on linkitetty oikeutusmalliin

• Sitä vastaava omaisuus (esimerkiksi ABC Labsin ostama laserskanneri) on linkitetty oikeutukseen,
joka luotiin oikeutusmallilla.

Note:  Oikeutusmallit ovat käytettävissä vain, jos oikeutukset ja tuotteet ovat käytössä
organisaatiossasi.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa
sinua luomaan oikeutusmallin. Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten
hallinta päästäksesi alkuun.
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1. Lisää Oikeutusmallit-viiteluettelo tuotteiden sivuasetteluihin.

2. Lisää Oikeutusmallit-viiteluetteloon halutessasi Tyyppi- ja Toimistoaika-kentät. Tämän avulla käyttäjällä on mahdollista
tarkastella oikeutuksen tyyppiä, kuten Web- tai puhelintuki, sekä kaikkia oikeutusta koskevia toimistoaikoja.

3. Luo oikeutusmalli.

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

b. Valitse Uusi malli.

c. Syötä tiedot:

KuvausKenttä

Oikeutusmallin nimi.

Käytä kuvaava nimeä, kuten Puhelintuki. Tämä auttaa
käyttäjiä ymmärtämään paremmin oikeutusmallit, kun he
näkevät ne tuotteiden liittyvissä luetteloissa.

Oikeutusmallin nimi

Päivien lukumäärä, jolloin oikeutus on voimassa.

Jos esimerkiksi haluat, että oikeutus antaa kaikille tämän
tuotteen ostaneille käyttäjille oikeuden puhelintukeen 90
päiväksi, syötä arvoksi 90.

Aika (Päivää)

Oikeutukseen liittyvä oikeutusprosessi.Oikeutusprosessi

Antaa sinun rajoittaa oikeutuksen tukemien tapausten määrää.
Pääkäyttäjä määrittää, onko tämä kenttä näkyvissä.

Per tapaus

Oikeutuksen tukemien tapausten kokonaismäärä.

Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Per tapahtuma  on
valittuna.

Tapauksia Per oikeutus

Oikeutuksen tuetut toimistoajat.Toimistoaika

Oikeutuksen tyyppi, kuten Web- tai puhelintuki.

Pääkäyttäjät voivat mukauttaa tämän kentän arvoja.

Tyyppi

4. Napsauta Tallenna.

5. Lisää oikeutusmalli tuotteeseen.

a. Siirry tuotteen lisätietosivulle.

b. Napsauta Oikeutusmallit-viiteluettelosta Lisää oikeutusmalli.

c. Valitse oikeutusmalli.

d. Napsauta Lisää valitut.

e. Napsauta Valmis.

Kun käyttäjä luo nyt omaisuuden ja linkittää sen tuotteeseen, omaisuuden Oikeutukset-viiteluettelo sisältää oikeutusmallilla luodun
oikeutuksen. Tällä tavalla puheluun vastannut tukiagentti voi nähdä nopeasti, millaiseen tukeen asiakas on oikeutettu.
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Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella oikeutusmalleja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

Oikeutusten lisääminen tapauksiin automaattisesti verkosta, sähköpostista ja
yhteisöistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Oikeutuksia ei sovelleta automaattisesti tapauksiin, jotka on luotu Webistä tapaukseksi -toiminnolla,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla tai yhteisöstä. Voit kuitenkin lisätä oikeutuksia näihin
ominaisuuksiin käyttämällä Apex-koodia.

Kun tapaus luodaan Webistä tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla tai yhteisössä,
sitä ei liitetä automaattisesti oikeutukseen. Kun tapauksen Oikeutus-kenttä on tyhjä, tämä
esimerkkikäynnistin tarkastaa, onko tapauksen yhteyshenkilöllä aktiivista oikeutusta. Jos
yhteyshenkilöllä on aktiivinen oikeutus, se lisätään tapaukseen. Jos yhteyshenkilöllä ei ole aktiivista
oikeutusta, käynnistin tarkastaa, onko tapauksen tilillä aktiivista oikeutusta. Jos tapauksen tilillä on
aktiivinen oikeutus, se lisätään tapaukseen. Tämä käynnistin auttaa varmistamaan, että tapaukset
ratkaistaan asiakastukisopimustesi mukaisesti.

Jos haluat määrittää tämän tapausten käynnistimen Salesforce-organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapausten käynnistimet  ja valitse
Tapausten käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi alla oleva teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger DefaultEntitlement on Case (Before Insert, Before Update) {
List <EntitlementContact> entlContacts =

[Select e.EntitlementId,e.ContactId,e.Entitlement.AssetId
From EntitlementContact e
Where e.ContactId in :contactIds
And e.Entitlement.EndDate >= Today
And e.Entitlement.StartDate <= Today];

if(entlContacts.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.ContactId != null){
for(EntitlementContact ec:entlContacts){

if(ec.ContactId==c.ContactId){
c.EntitlementId = ec.EntitlementId;
if(c.AssetId==null && ec.Entitlement.AssetId!=null)

c.AssetId=ec.Entitlement.AssetId;
break;

}
}

}
}

} else{
List <Entitlement> entls = [Select e.StartDate, e.Id, e.EndDate,

e.AccountId, e.AssetId
From Entitlement e
Where e.AccountId in :acctIds And e.EndDate >= Today
And e.StartDate <= Today];
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if(entls.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.AccountId != null){
for(Entitlement e:entls){

if(e.AccountId==c.AccountId){
c.EntitlementId = e.Id;
if(c.AssetId==null && e.AssetId!=null)

c.AssetId=e.AssetId;
break;

}
}

}
}

}
}

}
}

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen

Virstanpylväät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylväät edustavat tukiprosessisi pakollisia, ajasta riippuvia vaiheita, kuten ensimmäistä
vastausta ja tapausten ratkaisuaikoja. Oikeutusprosesseihin lisätään virstanpylväitä, jotta agentit
ratkaisevat tukitietueita oikealla tavalla ja ajallaan.

Oikeutusprosessilla voi olla enintään 10 virstanpylvästä. Voit määrittää virstanpylvään tapahtumaan
oikeutusprosessissa vain kerran tai toistumaan, kunnes oikeutusprosessi sulkeutuu.

Virstanpylvääsi sopeutuvat tukiprosessiisi tällä tavalla:
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Tarkastele organisaatiossasi olevia virstanpylväitä Määritykset-valikon Oikeutusten hallinta -osion Virstanpylväät-sivulta. Lisäksi oikeutusten
ja oikeutusprosessien Virstanpylväät-viiteluettelossa näytetään niihin liittyvät virstanpylväät.

Vihje:  Voit tarkastella muutamalla eri tavalla organisaatiosi tietueita, joilla on virstanpylväitä:

• Jos haluat tarkastella virstanpylväitä sisältäviä tilauksia, luo työtilausten raportti käyttämällä mukautettua Objektin virstanpylväät
-raporttityyppiä.

• Jos haluat tarkastella virstanpylväitä sisältäviä tapauksia, luo tapausten raportti käyttämällä mukautettua Tapaukset virstanpylväillä
-raporttityyppiä.

• Luo luettelonäkymiä, jotka on suodatettu virstanpylväiden kenttien perusteella

Ennen kuin käytät virstanpylväitä tukiprosessissasi, tutustu virstanpylväiden rajoituksiin sivulla 322.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa sinua luomaan virstanpylväitä.
Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten hallinta päästäksesi alkuun.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväiden määrittäminen

Virstanpylväiden tilat

Virstanpylväiden toistumisen tyypit

Virstanpylvään toiminnot
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Virstanpylväiden tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Tukitietueiden virstanpylväät ovat jossakin kolmesta tilassa.

EsimerkkiMitä se tarkoittaa?Tila

Tapauksen ensimmäinen
vastaus on yhteensopiva tai
ei-rikkomuksellinen.

Tietueen virstanpylväät ovat
valmiita tai niitä ei ole rikottu.

 Yhteensopiva

Tärkeää:  Uudet
tietueet näkyvät
yhteensopivina, koska
niitä ei ole rikottu.

Kohdistettu agentti ei
suorittanut tapauksen

Yksi tai useampi tietueen
virstanpylväistä on rikottu ja

 Avoin rikkomus

ensimmäistä vastausta ennen
virstanpylvään erääntymistä.

tukiprosessin vaiheita ei ole
suoritettu.

Kohdistettu agentti suoritti
tapauksen ensimmäisen

Yksi tai useampi tietueen
virstanpylväistä rikottiin, mutta

 Suljettu rikkomus

vastauksen virstanpylvään
erääntymisen jälkeen.

tukiprosessien vaiheet
suoritettiin loppuun.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessit

Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Virstanpylvään toiminnot

Virstanpylvään toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylvästoiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulkutoimintoja, jotka tapahtuvat
oikeutusprosessin virstanpylväissä. Virstanpylväisiin voi lisätä toimintoja, kun ne on lisätty
oikeutusprosessiin.

Voit esimerkiksi luoda virstanpylvästoiminnon, joka:

• Lähettää sähköpostihälytyksen tietyille käyttäjille tuntia ennen ensimmäisen vastauksen
virstanpylvään rikkoutumista

• Päivitä tapauksen tietyt kentät minuutti sen jälkeen, kun ensimmäisen vastauksen virstanpylväs
on suoritettu onnistuneesti

Voit lisätä virstapylväisiin kolmentyyppisiä toimintoja:

KuvausToiminnon tyyppi

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylvään
suorittaminen onnistuu. Onnistumisen toiminnot käynnistyvät
myös virstanpylväille, jotka suljetaan myöhässä.

 Onnistumisen toiminnot
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KuvausToiminnon tyyppi

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylväs on lähellä rikkomusta. Varoitustoiminnot

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylvästä rikotaan. Rikkomustoiminnot

Kullekin toiminnon tyypille voi automatisoida seuraavat toiminnot:

EsimerkkiMitä se tekeeTyönkulkutoiminto

Luo tukiedustajalle tehtävä soittaa
asiakkaalle, kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä rikotaan.

Työnkulkutehtävän luominenUusi tehtävä

Ilmoita tapausten omistajille, kun
ensimmäisen vastauksen virstanpylvästä
lähes rikotaan.

Sähköpostihälytysten luominen:Uusi sähköposti

Päivitä tapauksen Prioriteetti-kenttä arvoon
Korkea, kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä lähes rikotaan.

Kenttäpäivitysten määrittäminenUusi kenttäpäivitys

Lähetä tietoja ulkoiseen järjestelmään
varaosista tai palveluista sen jälkeen, kun

Lähtevän viestin määrittäminenUusi lähtevä viesti

ensimmäinen vastauksen virstanpylväs
onnistuu.

Ilmoita tapauksen omistajalle nykyisen
sähköpostihälytyksen avulla, kun tämän

Olemassa olevan toiminnon valitseminen:Olemassa olevien toimintojen valitseminen

ensimmäinen vastaus on lähellä rikkoa
tämän tapausta.

KATSO MYÖS:

Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

Oikeutusprosessit

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen
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Virstanpylväiden toistumisen tyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun luot virstanpylvään, sinun täytyy valita sille toistumisen tyyppi. Katso, mitä jokainen toistumisen
tyyppi tarkoittaa ja milloin käyttää niitä.

Salesforcessa virstanpylväille on kolme erilaista toistumisen tyyppiä:

EsimerkkejäMiten
alkamispäivä
määritetään

Mitä se tarkoittaa?Toistumisen tyyppi

Ensimmäinen vastaus

Ratkaisuaika

Alkamispäivä on aika,
jolloin virstanpylvään
ehdot täyttyvät
tietueessa.

Virstanpylväs tapahtuu
tukitietueessa vain
kerran*.

Ei toistumista

VastausaikaAlkamispäivä on aika,
jolloin virstanpylväät

Virstanpylväs tapahtuu
aina, kun

Itsenäinen

ehdot täyttyvätvirstanpylvään ehdot
tietueessa, riippumattavastaavat tietueen

ehtoja. edellisen esiintymän
suoritusajasta.

Note:  Vain yksi
itsenäisesti
toistuvan
virstanpylvään
esiintymä voi
olla aktiivinen
kerralla.

Asiakkaaseen otettu
yhteyttä

Ensimmäisen
esiintymän alkamisaika
on aika, jolloin

Virstanpylväs tapahtuu
toistuvasti joka kerta,
kun virstanpylvään

Peräkkäinen

virstanpylvään ehdot
täyttyvät tapauksessa.

Tulevissa esiintymissä:

ehdot vastaavat
tietueen ehtoja.

Note:  Vain yksi
peräkkäin • Alkamispäivä on

aika, jollointoistuvan
virstanpylvään virstanpylväät
esiintymä voi ehdot täyttyvät
olla aktiivinen
kerralla.

tietueet, kunhan se
on edellisen
esiintymän
tavoiteajan jälkeen.

• Jos esiintymä
suoritetaan
loppuun ennen sen
tavoiteaikaa ja
virstanpylväät
ehdot täyttyvät
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EsimerkkejäMiten alkamispäivä
määritetään

Mitä se tarkoittaa?Toistumisen tyyppi

tietueessa uudelleen,
seuraava esiintymä alkaa
edellisen esiintymän
tavoiteaikana.

• Jos esiintymä suoritetaan
loppuun sen tavoiteajan
jälkeen, seuraavan esiintymä
alkamisaika on aika, jolloin
virstanpylvään ehdot
täyttyvät tietueessa.

*Näissä määritelmissä tukitietue sisältää tapaukset ja työtilaukset.

Esimerkki:

Ei toistumisen tyyppiä
Ratkaisuaika-virstanpylväs on määritetty varmistamaan, että tapaukset ratkaistaan 4 tunnin kuluessa. Virstanpylväällä on yksi
ehto: Tapaus: Tila YHTÄ SUURI KUIN Uusi,Työstetään,Eskaloitu.

Tätä virstanpylvästä voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

1. Klo 10 luodaan tapaus, jonka tila on Uusi, jolloin virstanpylvään ehdot vastaavat tapauksen ehtoja.

2. Ratkaisuaika-virstanpylväs luodaan automaattisesti näillä asetuksilla:

• Alkamisaika = klo 10 (tämänhetkinen aika)

• Tavoiteaika = klo 14 (4 tuntia alkamisajasta)

3. Tukiagentti ratkaisee asiakkaan ongelman ja sulkee tapauksen klo 13, jolloin virstanpylväs merkitään valmiiksi.

Itsenäinen
Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylväs on määritetty seuraamaan tapauksen eskalointia insinöörille. Kun virstanpylväs
tapahtuu, tukiagentti odottaa ehdotettua ratkaisua insinööriltä 4 tunnin kuluessa. Virstanpylväällä on yksi ehto: "Tapaus:
Tila YHTÄ SUURI KUIN Odottaa insinööriä"  (mukautettu tila).

Tätä virstanpylvästä voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

1. Tukiagentti eskaloi tapauksen insinöörille klo 10.00, mikä saa virstanpylvään ehdot vastaamaan tapauksen ehtoja.

2. Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylväästä luodaan automaattisesti esiintymä seuraavilla asetuksilla:

• Alkamisaika = klo 10 (tämänhetkinen aika)

• Tavoiteaika = klo 14 (4 tuntia alkamisajan jälkeen)

3. Klo 11.00, eli huomattavasti ennen tavoiteaikaa, insinööri ehdottaa ratkaisua, joka lähetetään asiakkaalle. Virstanpylväs
merkitään valmiiksi manuaalisesti tai työnkulun kautta.

Jos ehdotettu ratkaisu toimii, tapauksessa ei välttämättä ole muita Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylvään esiintymiä. Jos
ratkaisu ei kuitenkaan korjaa asiakkaan ongelmaa, toinen esiintymä saatetaan luoda:

1. Tukiagentti eskaloi tapauksen uudelleen insinöörille klo 13.00, mikä saa virstanpylvään ehdot vastaamaan tapauksen ehtoja.

2. Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylväästä luodaan toinen esiintymä automaattisesti seuraavilla asetuksilla:

• Alkamisaika = klo 13 (tämänhetkinen aika)
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• Tavoiteaika = klo 17 (4 tuntia alkamisajan jälkeen)

Nyt tapauksessa on kaksi Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylvästä:

• Klo 10.00 alkanut virstanpylväs, joka on valmis.

• Klo 13.00 alkanut virstanpylväs, joka ei ole valmis ja jonka tavoiteaika on klo 17.00.

Virstanpylväs voi tapahtua kuinka monta kertaa tahansa, kunnes oikeutusprosessi on valmis.

Peräkkäinen
Oletetaan esimerkiksi, että Asiakkaaseen otettu yhteyttä -virstanpylväs on määritetty seuraamaan asiakkaan yhteyshenkilöä
päivittäin osana palvelutasosopimusta. Kun virstanpylväs tapahtuu, tukiagentilla on 24 tuntia aikaa ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Tätä virstanpylvästä voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

1. Klo 10.00 maanantaina luodaan tapaus, jonka oikeutusprosessi sisältää Asiakkaaseen otettu yhteyttä -virstanpylvään.
Virstanpylväällä on nämä asetukset:

• Alkamisaika = klo 10 maanantaina (tämänhetkinen aika)

• Tavoiteaika = klo 10 tiistaina (24 tuntia alkamisajan jälkeen)

2. Tukiagentti ottaa yhteyttä asiakkaaseen maanantaina klo 11.00. Tämä tarkoittaa, että virstanpylväs voidaan merkitä valmiiksi
ja että virstanpylväästä luodaan toinen esiintymä. Koska edellisen esiintymän tavoiteaika ei ole vielä kulunut, toisen
esiintymän alkamisaika on klo 10.00 tiistaina.

Tapauksella on nyt kaksi Asiakkaaseen otettu yhteyttä -virstanpylvästä:

• Klo 10.00 maanantaina alkanut virstanpylväs, joka on valmis

• Klo 10.00 tiistaina alkamaan ajoitettu virstanpylväs, joka ei ole valmis ja jonka tavoiteaika on klo 10.00 keskiviikkona

Vaikka tukiagentti ottaisi yhteyttä asiakkaaseen useita kertoja maanantaina, se ei vaikuta tiistain virstanpylvääseen.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessit

Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Virstanpylväät: Tuetut objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylväät edustavat tuen pakollisia vaiheita, joita tiimisi täytyy suorittaa ratkaistakseen asiakkaan
ongelmia. Katso, missä voit käyttää virstanpylväistä Salesforcessa.

Minkätyyppisiin tietueisiin voin lisätä virstanpylväitä?

• Tapaukset

• Työtilaukset

Miten lisää tietueeseen virstanpylväitä?
Noudata näitä yleisiä ohjeita:

1. Luo Määritykset-valikosta "päävirstanpylväitä", jotka edustavat tukiprosessisi pakollisia
vaiheita.

2. Lisää virstanpylväät oikeutusprosessiin, joka on virstanpylväiden mukautettava aikajana.

3. Sovella oikeutusprosessia asiakkaan oikeutukseen.

Kun linkität tukitietueen, kuten työtilauksen, oikeutusprosessin sisältävään oikeutukseen, prosessia — ja sen virstanpylväitä —
sovelletaan automaattisesti tietueeseen. Lisätietoja on kohdassa Virstanpylväiden määrittäminen.
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Voinko käyttää samaa oikeutusta työtilauksille ja tapauksille?
Jos oikeutukseen liittyy oikeutusprosessi, älä käytä oikeutusta useille eri tukitietueiden tyypeille. Jokaisella oikeutusprosessilla on
tyyppi — Tapaus tai Työtilaus — ja prosessi toimii vain sen tyyppiä vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia
sovelletaan oikeutukseen, prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liitetään myös työtilaus,
prosessia ei suorita sille.

Kun luon virstanpylvään, voinko lisätä sen molemmantyyppisiin oikeutusprosesseihin?
Kyllä. Jos luot esimerkiksi Ensimmäinen vastaus -virstanpylvään Määritykset-valikosta, voit lisätä sen sekä tapausten että työtilausten
oikeutusprosesseihin

Kuinka määritän oikeutusprosessin tyypin?
Valitset tyypin, kun luot oikeutusprosessia. Ennen Summer ’16 -julkaistua luotujen oikeutusprosessien tyyppi on Tapaus. Näet
oikeutusprosessin tyypin sen lisätietosivulla.

Voinko muuttaa oikeutusprosessin tyyppiä?
Et. Kun oikeutusprosessi on luotu, sen kaikkien versioiden täytyy käyttää samaa tyyppiä. Haluatko ottaa kaiken irti erityisen mahtavasta
oikeutusprosessista? Muista, että voit luoda helposti samankaltaisen prosessin, jolla on eri tyyppi, mutta samat virstanpylväät.

Tukeeko Lightning Experience virstanpylväitä?
Lightning Experience ei tue tapausten virstanpylväitä. Työtilausten virstanpylväät ovat käytettävissä Lightning Experiencessa muutamin
rajoituksin:

• Objektin virstanpylväät -viiteluettelo ja virstanpylväiden seuraaja eivät ole käytettävissä työtilauksille Lightning Experiencessa

• Oikeutusprosessit ja virstanpylväät täytyy päivittää Salesforce Classicissa

• Virstanpylvääseen liittyvän syötekohteen napsauttaminen työtilauksesta Lightning Experiencessa siirtää sinut Salesforce Classiciin

Mistä hallitsen organisaationi virstanpylväitä?

• Tarkastele ja luo virstanpylväitä Määritykset-valikon Oikeutusten hallinta -osion Virstanpylväät-noodista

• Hallitse tapausten virstanpylväiden sivuasetteluja ja vahvistussääntöjä Määritykset valikon Tapauksen virstanpylväät -noodista

• Hallitse työtilausten virstanpylväiden sivuasetteluja ja vahvistussääntöjä Määritykset valikon Objektin virstanpylväät -noodista

Virstanpylväiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylväät edustavat asiakastukesi hallintaprosessin pakollisia vaiheita, kuten ensimmäisen
vastauksen aikoja. Määritä ja mukauta virstanpylväitä organisaatiossasi, jotta niitä voidaan lisätä
oikeutusprosesseihin ja soveltaa tukitietueille, kuten tapauksille ja työtilauksille.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Virstanpylväiden sivuasettelujen mukauttaminen

Virstanpylväät näytetään tapausten Tapauksen virstanpylväät -viiteluettelossa ja työtilausten
Objektin virstanpylväät -viiteluettelossa. Mukauta sivuasettelujasi auttaaksesi tukiagentteja ja
valvojia seuraamaan tuen edistymistä.

2. Virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen käyttöön

Auta tukiagentteja valvomaan asiakastuen toimintoja ottamalla käyttöön virstanpylväiden
syötekohteet. Tämä vaihtoehto lähettää syötteeseen ja tietueen omistajan profiilisivulle
ilmoituksen, kun virstanpylväs suoritetaan loppuun tai sitä rikotaan.

3. Virstanpylväiden seuraajan määrittäminen

Virstanpylväiden seuraaja antaa tukiagenteille kattavan näkymän tulevista ja suljetuista virstanpylväistä ja näyttää aktiivisten ja
erääntyneiden virstanpylväiden aikalaskurit. Lisää se tapaussyötteeseen, työtilausten syötteeseen, mukautetulle sivulle tai
palvelukonsoliin.
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4. Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten rajoittaminen

Lisää virstanpylväisiin vahvistussääntöjä estääksesi käyttäjiä päivittämästä niitä, elleivät tietyt ehdot täyty.

5. Virstanpylvään luominen

Virstanpylväät edustavat tukiprosessisi pakollisia vaiheita, kuten tapauksen ratkaisuaikaa ja ensimmäisen vastauksen aikaa. Luot
organisaatiollesi "päävirstanpylväitä" ja lisäät niitä oikeutusprosesseihin ylläpitääksesi eri palvelutasoja tukitietueissa, kuten tapauksissa
ja työtilauksissa.

6. Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi automaattisesti

Luo Apex-käynnistin, joka merkitsee tietyt ehdot täyttävien tapausten virstanpylväät automaattisesti valmiiksi. Määritä käynnistimessäsi,
mitkä tapahtumien ja niihin liittyvien tapausten ehtojen tulee täyttyä, jotta virstanpylväs merkitään valmiiksi. Voit laatia samankaltaisen
käynnistimen merkitsemään työtilausten virstanpylväät automaattisesti valmiiksi.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväät

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Virstanpylväät: Tuetut objektit
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Virstanpylväiden sivuasettelujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Virstanpylväiden luominen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Pysäytetty aika- ja Todellinen
kulunut aika -kenttien
ottaminen käyttöön:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Virstanpylväät näytetään tapausten Tapauksen virstanpylväät -viiteluettelossa ja työtilausten Objektin
virstanpylväät -viiteluettelossa. Mukauta sivuasettelujasi auttaaksesi tukiagentteja ja valvojia
seuraamaan tuen edistymistä.

1. Lisää mitä tahansa seuraavista kentistä tapausten ja objektien virstanpylväiden lisätietosivuille.

• Muokkaa tapausten virstanpylväiden lisätietosivujen asetteluita kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapauksen virstanypylväät  ja
napsauttamalla Tapauksen virstanypylväät -osiosta Sivuasettelut.

• Muokkaa objektien virstanpylväiden lisätietosivujen asetteluita (joita käytetään työtilausten
virstanpylväille) kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektin
virstanypylväät  ja napsauttamalla Objektin virstanypylväät -osiosta Sivuasettelut.

KuvausKenttä

Aika, joka vaadittiin virstanpylvään
suorittamiseen.

(Kulunut aika) - (Pysäytetty aika) = (Todellinen
kulunut aika)

Todellinen kulunut aika

Note:  Jos haluat näyttää tämän
kentän, Ota käyttöön pysäytetty
aika ja todellinen kulunut aika
-vaihtoehdon täytyy olla valittuna
Oikeutusten asetukset -sivulta.

Kuvake ( ), joka ilmaisee virstanpylvään
suorittamisen.

Valmis

Päivämäärä ja aika, jona virstanpylväs saatiin
valmiiksi.

Valmistumispäivä

Aika, joka vaadittiin virstanpylvään
suorittamiseen. Lasketaan automaattisesti
sisältämään tukitietueessa olevat toimistoajat.

Kulunut aika

Kulunut aika lasketaan vain
Valmistumispäivä-kentän täyttämisen jälkeen.

Oikeutusprosessi, jota käytetään tietueelle.
Oikeutusprosesit ovat valinnaisia.

Oikeutusprosessi

Päivämäärä ja aika, jona virstanpylvään
seuraaminen alkoi.

Alkamispäivä

Kuinka kauan agentti on estetty suorittamasta
virstanpylvästä. Agentti saattaa esimerkiksi
odottaa asiakkaalta saatavia lisätietoja.

Pysäytetty aika

Note: Ota käyttöön pysäytetty aika
ja todellinen kulunut aika
-vaihtoehdon täytyy olla valittuna
Oikeutusten asetukset -sivulta.
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KuvausKenttä

Päivämäärä ja aika virstanpylvään päättämiselle.Tavoitepäivä

Virstanpylvään suorittamiseen tarvittu aika. Lasketaan
automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tukitietueeseen.

Kohdevastaus

Virstanpylvään rikkomukseen jäljellä oleva aika. Lasketaan
automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tukitietueeseen.

Jäljellä oleva aika

Virstanpylvään rikkomuksesta kulunut aika. Lasketaan
automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tukitietueeseen.

Aika tavoitteesta

Kuvake ( ), joka ilmaisee virstanpylvään rikkomuksen.Rikkomus

2. Lisää virstanpylväselementtejä tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin:

a. Lisää virstanpylväiden kentät:

KuvausKenttä

Virstanpylvään tila.Virstanpylvään tila

Virstanpylvään tilan osoittava kuvake:Virstanpylvään tilakuvake

•  Yhteensopiva

•  Avoin rikkomus

•  Suljettu rikkomus

Aika, jolloin tietue siirtyy oikeutusprosessiin.Oikeutusprosessin alkamisaika

Aika, jolloin tietue poistuu oikeutusprosessista.Oikeutusprosessin päättymisaika

b. Lisää Tapauksen virstanpylväät- tai Objektin virstanpylväät -viiteluettelot näyttääksesi tietueen virstanpylväät.
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Virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virstanpylväiden
syötekohteiden ottaminen
käyttöön:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Auta tukiagentteja valvomaan asiakastuen toimintoja ottamalla käyttöön virstanpylväiden
syötekohteet. Tämä vaihtoehto lähettää syötteeseen ja tietueen omistajan profiilisivulle ilmoituksen,
kun virstanpylväs suoritetaan loppuun tai sitä rikotaan.

Tärkeää:

• Chatterin ja oikeutusten täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

• Virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen käyttöön ei luo syötekohteita virstanpylväille,
jotka on jo suoritettu loppuun tai joita on jo rikottu.

• Jos lisäät oikeutusten hallinnan yhteisöön, virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen
käyttöön tuo syötekohteet esiin yhteisön käyttäjille.

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

2. Valitse Ota virstanpylväiden syötekohteet käyttöön. Tämä ottaa
syötekohteet käyttöön tapauksille ja työtilauksille.
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Virstanpylväiden seuraajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Ajan näyttötavan
määrittäminen
virstanpylväiden
seuraajassa:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Virstanpylväiden seuraaja antaa tukiagenteille kattavan näkymän tulevista ja suljetuista
virstanpylväistä ja näyttää aktiivisten ja erääntyneiden virstanpylväiden aikalaskurit. Lisää se
tapaussyötteeseen, työtilausten syötteeseen, mukautetulle sivulle tai palvelukonsoliin.

Tukiagenttien suorituskykyä mitataan usein sen perusteella, kuinka usein he saavuttavat
virstanpylväitä. Virstanpylväiden seuraaja auttaa agentteja valmistautumaan tukitietueiden
määräaikoihin näyttämällä heille seuraavat kohteet:

• Jäljellä oleva aika aktiivisen virstanpylvään tavoiteaikaan

• Erääntyneen virstanpylvään tavoiteajasta kulunut aika

• Tulevien virstanpylväiden luettelo

• Suljettujen virstanpylväiden luettelo

Kun virstanpylväs on kesken, se esitetään vihreänä ympyränä. Ympyrä pyörii myötäpäivään ajan
myötä. Jäljellä oleva aika näytetään ympyrän keskellä. Kun virstanpylväs suorittamiseen tarvittava
aika on kulunut, ympyrä muuttuu punaiseksi. Virstanpylvään ylittämä aika näytetään ympyrän
keskellä.

Jos virstanpylväässä on jäljellä yli 24 tuntia, aikalaskuri näyttää päivien määrän (esimerkiksi 1 pvä). Jos jäljellä on alle 24 tuntia, aikalaskuri
näyttää tunnit/minuutit/sekunnit.

1. Näytä virstanpylväiden seuraaja tukiagenteille.

Voit näyttää seuraajan kolmella eri tavalla:

• Lisää se tapaussyötteeseen. Jos aiot käyttää virstanpylväitä työtilauksissa, noudata samoja ohjeita lisätäksesi seuraajan työtilausten
syötteeseen.

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

b. Napsauta Tapaus: Sivunasettelut -osiosta Muokkaa ja napsauta sitten sivuasettelueditorissa Syötenäkymä.
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c. Valitse Muut työkalut ja komponentit -osiosta Virstanpylväiden seuraaja ja määritä, missä kohtaa sivua haluat näyttää sen.

d. Valitse Tallenna.

• Lisää se mukautetulle Visualforce-sivulle <apex:milestoneTracker>-komponentilla.

• Lisää se komponenttina palvelukonsoliin.

2. Määritä, miten virstanpylväiden seuraaja näyttää virstanpylväiden jäljellä olevan tai erääntyneen ajan.

Seuraaja käyttää oletusarvoisesti todellisia tunteja. Jos haluat sen näyttävän jäljellä olevan tai erääntyneen ajan toimistoaikojen
perusteella, noudata näitä ohjeita.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusten asetukset  ja valitse Oikeutusten asetukset.

b. Poista Virstanpylväiden seuraaja -osiosta Näytä jäljellä oleva aika todellisessa ajassa, ei toimistoaikoina -valintaruudun
valinta.

c. Napsauta Tallenna.

Esimerkki:  Oletetaan, että aktiivisen virstanpylvään toimistoajat ovat klo 09.00–17.00. Tällä hetkellä kello on 16.30 ja virstanpylvään
tavoiteaika on huomenna klo 11.

• Jos virstanpylvään seuraaja näyttää jäljellä olevan ajan toimistoaikojen perusteella (oletusasetus), se näyttää 2 tuntia ja 30
minuuttia (klo 16.30–17.00 tänään ja klo 09.00–11.00 huomenna).

• Jos virstanpylvään seuraaja näyttää jäljellä olevan ajan todellisina tunteina, se näyttää 18 tuntia ja 30 minuuttia (klo 16.30
tänään – klo 11.00 huomenna).

Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten rajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Virstanpylväiden luominen
tai muokkaaminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Lisää virstanpylväisiin vahvistussääntöjä estääksesi käyttäjiä päivittämästä niitä, elleivät tietyt ehdot
täyty.

1. Siirry tapausten virstanpylväiden objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä säännön tiedot.

4. Tallenna muutoksesi.

Esimerkki: Tämä vahvistussääntö estää käyttäjiä valitsemasta virstanpylväiden
valmistumispäiväksi päivämääriä, jotka ovat ennen tapauksen luontipäivää. Voit luoda
samanlaisen vahvistussäännön työtilauksille Määritykset-valikon Objektin virstanpylväät -osion
objektin hallinta-asetuksista.

ArvoKenttä

virstanpylvään_valmistusmipäiväSäännön nimi

Virstanpylvään
valmistumispäivän täytyy olla
tapauksen luontipäivän
jälkeen.

Kuvaus

CompletionDate <
Case.CreatedDate

Virhe-ehdon kaava
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ArvoKenttä

Virhe: Virstanpylvään valmistumispäivän
täytyy olla tapauksen luontipäivän
jälkeen.

Virheviesti

Sivun yläreunaVirheen sijainti

Virstanpylvään luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virstanpylväiden luominen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Virstanpylväät edustavat tukiprosessisi pakollisia vaiheita, kuten tapauksen ratkaisuaikaa ja
ensimmäisen vastauksen aikaa. Luot organisaatiollesi "päävirstanpylväitä" ja lisäät niitä
oikeutusprosesseihin ylläpitääksesi eri palvelutasoja tukitietueissa, kuten tapauksissa ja työtilauksissa.

Noudata seuraavia ohjeita luodaksesi virstanpylvään.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa
sinua luomaan virstanpylväitä. Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten
hallinta päästäksesi alkuun.

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

2. Napsauta Uusi virstanpylväs.

3. Anna nimi ja kuvaus. Yritä nimetä virstanpylväät yleisten tukitehtävien mukaan, kuten
Ensimmäisen vastauksen aika tai Ratkaisuaika. Kuvaavat nimet auttavat käyttäjiä ymmärtämään
virstanpylväitä, kun he näkevät ne tapauksissa, työtilauksissa tai oikeutusprosesseissa.

4. Valitse toistumisen tyyppi.

EsimerkkiKuvausToistumisen tyyppi

Ensimmäinen vastaus

Ratkaisuaika

Virstanpylväs tapahtuu
tietueelle vain kerran.

Ei toistumista

VastausaikaVirstanpylväs tapahtuu joka
kerta, kun sen ehdot täyttyvät
tietueessa.

Itsenäinen

Asiakkaaseen otettu yhteyttäVirstanpylväs tapahtuu
toistuvasti joka kerta, kun sen
ehdot täyttyvät tietuessa.

Peräkkäinen

5. Napsauta Tallenna.

Et voi soveltaa virstanypylväitä tietueeseen sellaisenaan, vaan niiden täytyy olla osana oikeutusprosessia. Kun siis olet luonut virstanpylvään,
lisää se oikeutusprosessiin.
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Vihje:  Voit lisätä virstanpylväisiin vahvistussääntöjä, jotta käyttäjät voivat päivittää virstanpylvään vain, jos se täyttää tietyt standardit.
Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten rajoittaminen.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväiden toistumisen tyypit

Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi automaattisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien ja
-luokkien määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Luo Apex-käynnistin, joka merkitsee tietyt ehdot täyttävien tapausten virstanpylväät automaattisesti
valmiiksi. Määritä käynnistimessäsi, mitkä tapahtumien ja niihin liittyvien tapausten ehtojen tulee
täyttyä, jotta virstanpylväs merkitään valmiiksi. Voit laatia samankaltaisen käynnistimen merkitsemään
työtilausten virstanpylväät automaattisesti valmiiksi.

Seuraavat käynnistimet merkitsevät tietyntyyppiset virstanpylväät valmiiksi, kun niiden tapaus
täyttää tietyt ehdot. Tarjoamme myös virstanpylväille tarkoitetun Apex-apuluokan ja siihen liittyviä
yksikkötestejä. Määritä virstanpylvään apuluokka ennen käynnistimien käyttämistä.

Virstanpylväiden Apex-apuluokka
Apex-luokat pienentävät käynnistimiäsi ja tekevät Apex-koodin uudelleenkäyttämisestä ja
ylläpitämisestä helpompaa. Tämän Apex-luokan määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja napsauta Apex-luokat.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi luokan teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

public class MilestoneUtils {
public static void completeMilestone(List<Id> caseIds,

String milestoneName, DateTime complDate) {
List<CaseMilestone> cmsToUpdate = [select Id, completionDate

from CaseMilestone cm
where caseId in :caseIds and cm.MilestoneType.Name=:milestoneName
and completionDate = null limit 1];

if (cmsToUpdate.isEmpty() == false){
for (CaseMilestone cm : cmsToUpdate){

cm.completionDate = complDate;
}

update cmsToUpdate;
}

}
}

Apex-luokan yksikkötesti
Voit määrittää Apex-yksikkötestejä Developer Console -konsolista tarkastaaksesi koodisi ongelmien varalta.

/**
* This class contains unit tests for validating the behavior of Apex classes
* and triggers.
*
* Unit tests are class methods that verify whether a particular piece
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* of code is working properly. Unit test methods take no arguments,
* commit no data to the database, and are flagged with the testMethod
* keyword in the method definition.
*
* All test methods in an organization are executed whenever Apex code is deployed
* to a production organization to confirm correctness, ensure code
* coverage, and prevent regressions. All Apex classes are
* required to have at least 75% code coverage in order to be deployed
* to a production organization. In addition, all triggers must have some code coverage.
*
* The @isTest class annotation indicates this class only contains test
* methods. Classes defined with the @isTest annotation do not count against
* the organization size limit for all Apex scripts.
*
* See the Apex Language Reference for more information about Testing and Code Coverage.
*/
@isTest
private class MilestoneTest {

static testMethod void TestCompleteMilestoneCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
if (entlId != null){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ',
EntitlementId = entlId, ContactId = contactId);
cases.add(c);
}
if (cases.isEmpty()==false){
insert cases;
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (Case cL : cases){
caseIds.add(cL.Id);
}
milestoneUtils.completeMilestone(caseIds, 'First Response', System.now());
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}
}

static testMethod void testCompleteMilestoneViaCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
for(Integer i = 0; i < 1; i++){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case ' + i);
cases.add(c);
if (entlId != null){
c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ' + i,
EntitlementId = entlId);
cases.add(c);
}
}

Esimerkkikäynnistin 1
Voit luoda virstanpylvään nimeltään Ratkaisuaika, joka vaatii, että tapaukset suljetaan tietyn ajan kuluessa. Tämä on hyvä tapa
varmistaa, että palvelutasosopimuksissa kuvattuja tapausten ratkaisuehtoja noudatetaan. Tämä tapausten esimerkkikäynnistin
merkitsee Ratkaisuaika-virstanpylvään valmiiksi, kun tapaus suljetaan. Tällä tavalla tukiagenttiesi ei tarvitse merkitä virstanpylvästä
valmiiksi, kun he sulkevat tapauksen.

Note: Tämä käynnistin viittaa virstanpylväiden testiluokkaan, joten muista määrittää testiluokka ensin.

Tämän käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapausten käynnistimet  ja napsauta Tapausten käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger CompleteResolutionTimeMilestone on Case (after update) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
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List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case c : Trigger.new){

if (((c.isClosed == true)||(c.Status == 'Closed'))&&((c.SlaStartDate

<= completionDate)&&(c.SlaExitDate == null)))
updateCases.add(c.Id);
}

if (updateCases.isEmpty() == false)
milestoneUtils.completeMilestone(updateCases, 'Resolution Time', completionDate);

}
}

Esimerkkikäynnistin 2
Voit luoda virstanpylvään nimeltään Ensimmäinen vastaus, joka vaatii tukiagenttia ottamaan yhteyttä tapauksen yhteyshenkilöön X
minuutin tai tunnin kuluessa tapauksen luomisesta. Tämä on hyvä tapa varmistaa, että tukitiimisi ottaa yhteyttä tapausten
yhteyshenkilöihin mahdollisimman pian. Tämä sähköpostien esimerkkikäynnistin merkitsee Ensimmäinen vastaus -virstanpylvään
valmiiksi, kun tapauksen yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostia. Tällä tavalla tukiagenttiesi ei tarvitse merkitä Ensimmäinen vastaus
-virstanpylvästä manuaalisesti valmiiksi, kun he lähettävät sähköpostia tapauksen yhteyshenkilölle.

Note: Tämä käynnistin viittaa virstanpylväiden testiluokkaan, joten muista määrittää testiluokka ensin.

Tämän käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostiviestien käynnistimet  ja napsauta Sähköpostiviestien
käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger CompleteFirstResponseEmail on EmailMessage (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
Map<Id, String> emIds = new Map<Id, String>();
for (EmailMessage em : Trigger.new){

if(em.Incoming == false)
emIds.put(em.ParentId, em.ToAddress);

}
if (emIds.isEmpty() == false){

Set <Id> emCaseIds = new Set<Id>();
emCaseIds = emIds.keySet();

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId,
c.SlaStartDate, c.SlaExitDate
From Case c where c.Id IN :emCaseIds];

if (caseList.isEmpty()==false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((emIds.get(caseObj.Id)==caseObj.Contact.Email)&&
(caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
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(caseObj.SlaExitDate == null))
updateCases.add(caseObj.Id);

}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);

}
}

}
}

Esimerkkikäynnistin 3
Edellinen käynnistin koski sähköpostiviestejä, kun taas tämä tapausten kommenttien käynnistin merkitsee Ensimmäinen vastaus
-virstanpylvään valmiiksi, kun tapaukseen tehdään julkinen kommentti. Voit käyttää sitä, jos tukiehtosi hyväksyvät tapauksen julkisen
kommentin ensimmäisenä vastauksena.

Note: Tämä käynnistin viittaa virstanpylväiden testiluokkaan, joten muista määrittää testiluokka ensin.

Tämän käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapauksen huomautuksen käynnistimet  ja napsauta Tapauksen
huomautuksen käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger CompleteFirstResponseCaseComment on CaseComment (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (CaseComment cc : Trigger.new){

if(cc.IsPublished == true)
caseIds.add(cc.ParentId);

}
if (caseIds.isEmpty() == false){

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId, c.SlaStartDate,
c.SlaExitDate
From Case c
Where c.Id IN :caseIds];

if (caseList.isEmpty() == false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
(caseObj.SlaExitDate == null))

updateCases.add(caseObj.Id);
}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);
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}
}

}
}

Oikeutusprosessit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusprosessit ovat aikatauluja, jotka sisältävät kaikki vaiheet (virstanpylväät), jotka tukitiimisi
täytyy suorittaa ratkaistakseen tukitietueita, kuten tapauksia tai työtilauksia. Kukin prosessi sisältää
tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

Kaikki oikeutukset eivät vaadi oikeutusprosessia. Oikeutus voisi esimerkiksi vain ilmoittaa, että asiakas
on oikeutettu puhelintukeen ja toimistoajat määrittävät puhelintuen olevan käytettävissä 24/7. Jos
sinun täytyy lisätä jotakin kyseiseen määritelmään — jos esimerkiksi tietyille ihmisille täytyy lähettää
sähköpostia, kun asiakkaan tapaus on ollut ratkaisemattomana kahden tunnin ajan — käytät
oikeutusprosessia.

Voit luoda yhteensä enintään 1 000 oikeutusprosessia ja enintään 10 virstanpylvästä per prosessi.
Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer ’13 -julkaisua, sen oikeutusprosessien enimmäismäärä
saattaa olla alhaisempi. Ota yhteyttä Salesforceen nostaaksesi sitä.

Note: Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä
oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä
vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen,
prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös
työtilaus, prosessia ei suorita sille.

Voit tarkastella ja peruuttaa aktiivisia oikeutusprosessejasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessi
ja valitsemalla Oikeutusprosessi. Voit myös tarkastella tai peruuttaa oikeutusprosessien aktiivisia toimintoja oikeutusprosessien jonon
avulla. (Oikeutusprosessien valvonta ei ole käytettävissä Professional Edition -organisaatioissa).

Vihje:  Oikeutusprosessien versioinnin avulla voit päivittää olemassa olevia oikeutusprosesseja, vaikka ne olisi kohdistettu aktiivisiin
oikeutuksiin ja tapauksiin. Tämä saattaa olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun oikeutusprosessiesi liiketoimintasäännöt muuttuvat
tai jos sinun täytyy luoda yhdestä oikeutusprosessista useita versioita, joissa on vain pieniä eroja.

Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella oikeutusprosesseja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen

Oikeutusprosessin päivittäminen

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen
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Oikeutusprosessin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusprosessit ovat aikatauluja, jotka sisältävät kaikki vaiheet (virstanpylväät), jotka tukitiimisi
täytyy suorittaa ratkaistakseen tapaukset tai työtilaukset. Määritä oikeutusprosessi soveltaaksesi
oikeutuksia Salesforce-organisaatiollesi.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Oikeutusprosessin luominen

Luo oikeutusprosessi tarjotaksesi tukiagenteille aikajanan vaiheista, joita heidän tulee noudattaa
ratkaistaessaan tukitietueita. Kukin prosessi sisältää tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen
määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

2. Oikeutusprosessien kenttien mukauttaminen

Jos aiot käyttää oikeutusprosesseja Salesforce-organisaatiossasi, mukauta sivuasetteluita
varmistaaksesi, että tukiagenttisi voivat nähdä oikeutusprosessit ja käyttää niitä.

3. Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Lisää oikeutusprosesseihin virstanpylväitä määrittääksesi tukiprosessisi pakolliset vaiheet.

4. Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

Virstanpylvästoiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulkutoimintoja, jotka tapahtuvat oikeutusprosessin jokaisessa vaiheessa
(virstanpylväässä). Kun olet luonut oikeutusprosessin ja lisännyt siihen virstanpylväitä, lisää niihin virstanpylvästoimintoja.

5. Oikeutusprosessin soveltaminen oikeutukselle

Olet luonut oikeutusprosessin, ja nyt on aika käyttää sitä! Sovella asiakkaan oikeutukseen oikeutusprosessia, jotta kaikki oikeutukseen
linkitetyt tukitietueet käyttävät sitä.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista
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Oikeutusprosessin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutuksen
tarkasteleminen:
• Oikeutusten lukuoikeus

Oikeuksien muuttaminen:
• Oikeutuksen

muokkausoikeus

Oikeutusprosessien
luominen ja päivittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Luo oikeutusprosessi tarjotaksesi tukiagenteille aikajanan vaiheista, joita heidän tulee noudattaa
ratkaistaessaan tukitietueita. Kukin prosessi sisältää tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen
määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

Note:  Sinun täytyy luoda virstanpylväitä ennen oikeutusprosessin luomista.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa
sinua luomaan oikeutusprosessin. Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten
hallinta päästäksesi alkuun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessit  ja valitse
Oikeutusten hallinta -osiosta Oikeutusprosessit.

2. Napsauta Uusi oikeutusprosessi.

3. Valitse oikeutusprosessin tyyppi. Jos aiot käyttää prosessia tapausten virstanpylväille, valitse
Tapaus. Jos aiot käyttää prosessia työtilausten virstanpylväille, valitse Työtilaus. (Jos työtilaukset
eivät ole käytössä organisaatiossasi, näet vain Tapaus-vaihtoehdon)

Note: Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä
oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä
vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen,
prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös
työtilaus, prosessia ei suorita sille.

4. Kirjoita nimi — esimerkiksi Tavallinen tukiprosessi— ja kuvaus.

5. Jos haluat ottaa prosessin käyttöön, valitse Aktiivinen.

Vihje:  Suosittelemme, ettet aktivoi oikeutusprosessia ennen kuin olet lisännyt siihen
virstanpylvästoimintoja. Et voi päivittää tai poistaa prosessin virstanpylvästoimintoja sen
jälkeen, kun se on aktivoitu ja lisätty tietueelle.

6. Jos oikeutusten versiointi on käytössä, voit halutessasi valita Oletusversio tehdäksesi oikeutusprosessin tästä versiosta oletusversion.

7. Valitse ehdot, joilla tietueet siirtyvät oikeutusprosessiin ja poistuvat siitä.

Suoritettavat lisätoimet?KuvausKenttä

EiPerustuu tietueen luontipäivään

Valitse, siirtyvätkö tietueet prosessiin, kun
ne luodaan.

Tietue* siirtyy
oikeutusprosessiin

Kyllä, avattavat luettelo näkyy mukautetun
päivämäärän/ajan valitsemista varten. Voit

Perustuu tietueen mukautettuun
päivämäärä/aika-kenttään

Valitse, määrittääkö mukautetun
päivämäärä/aika-kentän arvo milloin tietue
siirtyy prosessiin.

valita ainoastaan mukautetun
päivämäärän/ajan, et mukautettua
päivämäärää.
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Suoritettavat lisätoimet?KuvausKenttä

EiPerustuu tietueen
sulkemisajankohtaan

Valitse, poistuvatko tietueet prosessista,
kun ne suljetaan.

Tietue poistuu
oikeutusprosessista

Kyllä, valitse jokin seuraavista:Perustuu mukautettuihin ehtoihin

Valitse, poistuvatko tietueet prosessista
määrittämiesi ehtojen perusteella.

• Valitse seuraavat ehdot
täyttyvät  ja valitse
suodatinehdot, jotka tietueen on
täytettävä, jotta se poistuu prosessista.
Voit esimerkiksi määrittää tapauksen
suodatusehdoksi Prioriteetti
yhtä kuin Korkea  jos haluat,
että säännön käynnistävät ne
tapaukset, joiden
Prioriteetit-kentässä on arvo
Matala.

Valitse seuraavan kaavan
arvo on tosi  ja syötä kaava, joka
palauttaa arvot Tosi tai Epätosi.
Salesforce käynnistää säännön, jos
kaava palauttaa arvon "Tosi".

• Valitse kaavan arvo on tosi
ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi
tai Epätosi. Tietueet poistuvat
prosessista, jos kaava palauttaa arvon
Tosi. Esimerkiksi kaava (Tapaus:
Prioriteetti on Matala)
JA (Tapaus: Tapauksen
alkuperä on yhtä suuri
kuin sähköposti, Web)
siirtää tapauksen pois prosessista, jos
Prioriteetti-kentän asetus on
Matala ja Tapauksen alkuperä
-kentäksi on merkitty sähköposti tai
Web.

*Näkemäsi kenttien nimet riippuvat oikeutusprosessille valitsemastasi tyypistä.

8. Vaihtoehtoisesti, valitse toimistoajat, jotka haluat lisätä oikeutusprosessiin. Asettamasi toimistoajat laskevat Kohdepäivän kaikille
tämän oikeutusprosessin virstanpylväille. Lisätietoja on kohdassa Miten toimistoajat toimivat oikeutusten hallinnassa?.

9. Tallenna muutoksesi.
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Oikeutusprosessien kenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos aiot käyttää oikeutusprosesseja Salesforce-organisaatiossasi, mukauta sivuasetteluita
varmistaaksesi, että tukiagenttisi voivat nähdä oikeutusprosessit ja käyttää niitä.

1. Lisää nämä kentät tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin:

KuvausKenttä

Kuinka pitkällä tapaus on oikeutusprosessin
virstanpylvään tavoittelussa. Voit tarkastella
kunkin oikeutusprosessin lisätietoja
napsauttamalla sitä ja siirtämällä kursorisi sen
ylle. Seuraavat kuvakkeet edustavat
virstanpylväitä:

Aikajana  (käytettävissä vain tapausten
sivuasetteluissa)

•

 Suoritettu virstanpylväs

•

 Rikottu virstanpylväs

Voit tarkastella menneitä ja tulevia

virstanpylväitä vetämällä kahvakuvaketta ( )
aikataulun zoomaustyökalua pitkin. Tämä
kenttä näytetään, jos oikeutusprosessia
sovelletaan tapaukseen.

Sallii sinun pysäyttää tietueen
oikeutusprosessin, mikä voi olla tarpeen
esimerkiksi odottaessasi asiakkaan vastausta.

Pysäytetty

Päivämäärä ja aika, jolloin tietueen
oikeutusprosessi pysäytettiin.

Pysäytetty lähtien

2. Tallenna muutoksesi.
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Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

virstanpylväiden lisääminen
oikeutusprosessiin
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Lisää oikeutusprosesseihin virstanpylväitä määrittääksesi tukiprosessisi pakolliset vaiheet.

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

2. Napsauta olemassa olevan oikeutusprosessin nimeä.

3. Jos käytät versiointia, napsauta oikeutusprosessin nimeä uudelleen Oikeutusprosessien versiot
-osiosta.

4. Valitse Uusi liittyvästä virstanpylväiden luettelosta.

5. Valitse virstanpylväs.

6. Syötä Ajastettu käynnistin (minuuttia)  -kenttään minuuttien määrä, jonka
aikana käyttäjän täytyy suorittaa virstanpylväs loppuun ennen kuin se käynnistää toiminnon.

Jos taas haluat laskea virstanpylväälle käynnistysajan dynaamisesti virstanpylvään tyypin ja
tapauksen tai työtilauksen ominaisuuksien mukaan, napsauta Ota käyttöön aikakäynnistimen
Apex-luokka (minuuttia).

Note:  Sinulla täytyy olla mukautettu Apex-luokka, joka käyttää Apex-rajapintaa
Support.MilestoneTriggerTimeCalculator  tämän vaihtoehdon
käyttämiseen.

7. Jos valitsit Ota käyttöön Aikakäynnistimen (minuuttia) Apex Luokka, käytä hakua
määritelläksesi Apex -luokan dynaamisesti lasketulle virstanpylväälle.

8. Valitse milloin virstanpylväs käynnistyy:

Käytä josVastaanottajaValitse

Virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo perustuu

Laske virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo, kun virstanpylväs

Virstanpylvään ehdot

ajankohtaan, jolloin sitä sovellettiinsovelletaan tukitietueeseen (vastaa
tietueen ehtoja). tietueeseen. Käytä, jos virstanpylväs on

toistuva.

Note:  Oikeutusprosessi käynnistyy
tavallisesti, kun tietue luodaan,
mutta sen virstanpylväitä ei
sovelleta aina välittömästi.

Virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo perustuu

Laske virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo, kun

Oikeutusprosessi

oikeutusprosessin alkuun. Esimerkiksioikeutusprosessi käynnistyy
(oletusarvoisesti kun tukitietue luodaan). ensimmäinen vastaus ja ratkaisuajat

tapauksessa, joka laskee aina
Kohdepäivä-arvon, kun
oikeutusprosessi käynnistyy.
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9. Vaihtoehtoisesti, valitse toimistoajat, jotka haluat lisätä tämän virstanpylvään Kohdepäivän laskentaan. Jos et määritä virstanpylväälle
toimistoaikoja, oikeutusprosessin toimistoaikoja käytetään. Jos kumpaakaan ei ole määritelty, käytetään tapauksen tai työtilauksen
toimistoaikoja.

10. Määritä järjestys, jossa Salesforcen tulisi käsitellä virstanpylväät. Tämä koskee tilanteita, joissa tukitietue vastaa useiden virstanpylväiden
ehtoja samanaikaisesti.

11. Anna ehdot, jotka tietueen tulee täyttää, jotta siihen sovelletaan virstanpylvästä:

• Valitse seuraavat ehdot täyttyvät  ja määritä suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta virstanpylvästä
sovelletaan siihen. Voit esimerkiksi määrittää tapauksen suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea  jos
haluat, että virstanpylväs koskee tapauksia, joiden Prioriteetit-kentässä on arvo Korkea.

Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää
säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".

• Valitse kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Virstanpylvästä käytetään tietueisiin,
jos kaava palauttaa arvon Tosi. Esimerkiksi kaava (Tapaus: Prioriteetti on Korkea) JA (Tapaus:
Tapauksen alkuperä on yhtä suuri kuin sähköposti, Web)  käyttää virstanpylvästä tapauksiin, jos
Prioriteetti-kentän asetus on Korkea ja Tapauksen alkuperä  -kentäksi on merkitty sähköposti tai Web. Et voi
käyttää Tapauksen omistaja  -kenttää kaavoissa.

12. Napsauta Tallenna.

Note:  Virstanpylväät mitataan minuuteissa ja sekunneissa, mutta niiden alkamis- ja päättymisajat ovat vain minuutin tarkkuudella.
Oletetaan esimerkiksi, että virstanpylväs käynnistyy klo 11:10:40 ja siihen on varattu 10 minuuttia aikaa. Tällöin virstanpylvään
kohdeaika on 11:20:00 eikä 11:20:40. Tästä johtuen agentilla on 9 minuuttia ja 20 sekuntia aikaa suorittaa virstanpylväs loppuun,
eikä täyttä 10 minuuttia.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväiden tilat

Virstanpylvään toiminnot
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Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

virstanpylväiden toimintojen
lisääminen
oikeutusprosessiin
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Virstanpylvästoiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulkutoimintoja, jotka tapahtuvat
oikeutusprosessin jokaisessa vaiheessa (virstanpylväässä). Kun olet luonut oikeutusprosessin ja
lisännyt siihen virstanpylväitä, lisää niihin virstanpylvästoimintoja.

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

2. Napsauta olemassa olevan oikeutusprosessin nimeä.

3. Napsauta virstanpylvään nimeä Virstanpylväät-viiteluettelosta.

4. Jos haluat lisätä varoitus- tai rikkomustoiminnon, lisää ensin ajastettu käynnistin. Kun olet lisännyt
käynnistimen, näet vaihtoehdon, jolla voit lisätä työnkulkutoiminnon. Onnistui-toiminnot
käyttävät virstanpylvään ajastettua käynnistintä.

Vihje:  Jos haluat rikkomustoiminnon käynnistyvän välittömästi, kun virstanpylväs
rikkoutuu, määritä ajastetun käynnistimen arvoksi 0 minuuttia.

5. Napsauta Lisää työnkulkutoiminto ja valitse vaihtoehto.

EsimerkkiMitä se tekeeTyönkulkutoiminto

Luo tukiedustajalle tehtävä
soittaa asiakkaalle, kun
ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä rikotaan.

Työnkulkutehtävän luominenUusi tehtävä

Ilmoita tapausten omistajille,
kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä lähes rikotaan.

Sähköpostihälytysten
luominen:

Uusi sähköposti

Päivitä tapauksen
Prioriteetti-kenttä arvoon

Kenttäpäivitysten
määrittäminen

Uusi kenttäpäivitys

Korkea, kun ensimmäisen
vastauksen virstanpylvästä
lähes rikotaan.

Lähetä tietoja ulkoiseen
järjestelmään varaosista tai

Lähtevän viestin
määrittäminen

Uusi lähtevä viesti

palveluista sen jälkeen, kun
ensimmäinen vastauksen
virstanpylväs onnistuu.

Ilmoita tapauksen omistajalle
nykyisen

Olemassa olevan toiminnon
valitseminen:

Olemassa olevien toimintojen
valitseminen

sähköpostihälytyksen avulla,
kun tämän ensimmäinen
vastaus on lähellä rikkoa
tämän tapausta.
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Note:  Käynnistimillä ajoitetut toiminnot tapahtuvat vain Salesforce-organisaatiosi toimistoaikoina. Voit lisätä enintään 10 toimintoa
ja 10 ajastettua käynnistintä jokaiselle virstanpylvästoimintojen tyypille.

KATSO MYÖS:

Virstanpylvään toiminnot

Oikeutusprosessin soveltaminen oikeutukselle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten muokkaaminen:
• Oikeutuksen

muokkausoikeus

Olet luonut oikeutusprosessin, ja nyt on aika käyttää sitä! Sovella asiakkaan oikeutukseen
oikeutusprosessia, jotta kaikki oikeutukseen linkitetyt tukitietueet käyttävät sitä.

1. Siirry oikeutukseen.

2. Valitse Oikeutusprosessi-hakukentästä prosessi, jota haluat soveltaa.

Tärkeää: Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia
erillisissä oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain
sen tyyppiä vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan
oikeutukseen, prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen
liittyy myös työtilaus, prosessia ei suorita sille.

3. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Jos olet määrittänyt oikeutusmalleja, voit liittää oikeutusprosessin malliin, jolloin kaikki
mallilla luodut oikeutukset käyttävät automaattisesti valittua oikeutusprosessia.

KATSO MYÖS:

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun oikeutukseen sovelletaan oikeutusprosessia, oikeutusprosessi suoritetaan kaikille oikeutukseen
linkitetyille tukitietueille. Katso miten oikeutusprosessi käsittelee tukitietueet, kuten tapaukset ja
työtilaukset.

1. Tukiagentti linkitti tietueen oikeutukseen, jolla on oikeutusprosessi. Tämä voidaan tehdä monella
tavalla:

• Tukiagentti luo tietueen oikeutuksen Tapaukset- tai Työtilaukset-viiteluettelosta.

• Tukiagentti luo tietueen ja käyttää sen Oikeutus-hakukenttää valitakseen sopivan oikeutuksen.

2. Tietue siirtyy prosessiin sen luontipäivän tai mukautetun päiväys/aika-kentän perusteella.
Mukautettu päiväys/aika-kenttä sallii käyttäjien muokata päivämäärää käynnistämään tietueen,
kun se siirtyy prosessiin.

3. Salesforce kohdistaa tietueelle virstanpylväät, joilla on vastaavat ehdot. Jos virstanpylvään ehto
on esimerkiksi Prioriteetti yhtä suuri kuin Korkea  ja tapauksen Prioriteetti
on Korkea, Salesforce kohdistaa sen Prioriteetti yhtä suuri kuin Korkea  -virstanpylväälle. Tietue liittyy yhteen
virstanpylvääseen kerralla. Se voi liittyä useisiin virstanpylväisiin, kun se etenee prosessissa.

4. Virstanpylvästoiminnot määrittävät milloin ja miten tietueen varoitus, rikkomus tai onnistuneet työnkulkutoiminnot käynnistyvät.

5. Tukiagentti päivittää tietueen virstanpylvästoiminnon suorittamiseksi.
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6. Kun tietue on päivitetty, se kiertää oikeutusprosessin läpi ja käynnistää kaikki virstanpylväät, jotka vastaavat sen ehtoja.

7. Tietue poistuu prosessista mukautettujen ehtojen perusteella tai kun se suljetaan.

Voit tarkastella tietueita, joille on kohdistettuja oikeutuksia, luomalla tapausten tai työtilausten luettelonäkymiä ja suodattamalla ne
oikeutusprosessin kenttien perusteella.

Tärkeää:  Virstanpylväitä ei merkitä automaattisesti valmiiksi, kun tietue poistuu oiketusprosessista. Jos haluat kirjoittaa
Apex-käynnistimen, joka merkitsee tietyt ehdot täyttävät virstanypylväät automaattisesti valmiiksi, katso lisätietoja kohdasta
Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten määrittäminen

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutuksien raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten hallinnan
mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Raporttien luominen ja
suorittaminen oikeutusten
hallinnan mukautettujen
raporttityyppien perusteella:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja raporttityyppejä määrittääksesi raporttiehtoja, joiden avulla käyttäjät voivat
suorittaa ja luoda raportteja oikeutuksista, palvelusopimuksista ja sopimusten rivikohteista.

Kun olet määrittänyt oikeutusten hallinnan, Salesforce-organisaatiosi sisältää automaattisesti
seuraavat mukautetut raporttityypit:

Raporttityypin sijaintiKuvausMukautettu raporttityyppi

Tilit ja yhteyshenkilötLuetteloi tilit oikeutuksilla, joilla
on yhteyshenkilöitä (kutsutaan
soittajiksi).

Tilit yhteyshenkilöitä sisältävillä
oikeutuksilla

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset,
joilla on sopimuksen
rivikohteita (tuotteita).

Palvelusopimukset, joilla on
sopimuksen rivikohteita

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset,
joilla on oikeutuksia.

Palvelusopimukset, joilla on
oikeutuksia

AsiakastukiraportitLuetteloi tapaukset, joissa on
virstanpylväitä.

Tapaukset virstanpylväillä

Note:  Tätä
raporttityyppiä ei voi
mukauttaa.

Oikeutusten hallinnan mukautettujen raporttityyppien mukauttaminen:

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

2. Kaikki mukautetut raporttityypit -sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• Luo uusi mukautettu raporttityyppi. Et voi valita oikeutuksia ensisijaiseksi objektiksi.

• Päivitä mukautetun raporttityypin nimi, kuvaus, kategoria ja käyttöönoton tila.

• Poista mukautettu raporttityyppi.
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Tärkeää:  Kun poistat mukautetun raporttityypin, kaikki siihen tallennetut tiedot poistetaan, eikä niitä voi palauttaa
roskakorista.

Vihje:  Jos haluat tarkastella organisaatiosi työtilauksia, jotka sisältävät virstanpylväitä, käytä mukautettua Objektin virstanpylväät
-raporttityyppiä luodaksesi työtilausten raportin.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten määrittäminen

Palvelusopimusten määrittäminen

Miten toimistoajat toimivat oikeutusten hallinnassa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun oikeutukseen linkitetään tukitietue, tietue, sen virstanpylväät, sen oikeutusprosessit ja itse
oikeutus voivat käyttää erilaisia toimistoaikoja. Katso, miten Salesforce käsittelee toimistoaikoja
näissä tilanteissa.

Jos tietueet sisältävät oikeutusprosesseja, niiden toimistoajat sovelletaan hierarkian perusteella.
Salesforce käyttää korkeimmalla tasolla määritettyjä toimistoaikoja.

Virstanpylvään toimistoajat korvaavat siis oikeutusprosessin toimistoajat, jotka korvaavat tapauksen
tai työtilauksen toimistoajat. Jos virstanpylväälle ei ole määritetty toimistoaikoja, oikeutusprosessin
toimistoaikoja käytetään. Jos virstanpylväässä tai oikeutusprosessissa ei ole määritetty toimistoaikoja,
tapauksen tai työtilauksen toimistoaikoja käytetään.

Voit määrittää toimistoaikoja myös oikeutuksille. Jos luot oikeutuksesta tietueen, se perii oikeutuksen
toimistoajat. Jos oikeutus on kuitenkin osana oikeutusprosessia, suosittelemme jättämään oikeutuksen
toimistoaikojen kentän tyhjäksi. Asiaan liittyvät tietueet käyttävät automaattisesti oikeutusprosessien
toimistoaikoja.

Noudata suositeltuja käytäntöjä määrittäessäsi toimistoaikoja:

• Jos haluat käyttää samaa oikeutusprosessia tietueille, joilla on eri toimistoajat, määritä toimistoajat oikeutusprosessien tasolla.
Oletetaan esimerkiksi, että määrität oikeutusprosessille toimistoajoiksi viikonpäivät klo 09.00–17.00. Jos asiakas pyytää tapauksensa
edistämistä illalla tai viikonloppuna, voit luoda "Päivitä asiakas" -virstanpylvään, jolla on omat 24/7 toimistoajat.

• Jos haluat käyttää eri toimistoaikoja eri suojaustasoille, määritä toimistoajat virstanpylväiden tasolla. Jos tapauksen suojaustaso
esimerkiksi nousee, asiakkaaseen täytyy ehkä ottaa useammin yhteyttä. Voit luoda "Edellinen yhteydenotto" -virstanpylvään, joka
muuttaa toimistoaikoja suojaustason perusteella, pitäen oikeutusprosessin muut virstanpylväät sellaisenaan.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen
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Oikeutusprosessin päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten versioinnin avulla voit luoda oikeutusprosessista useita versioita, vaikka se olisi
kohdistettu aktiivisiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin.

Käytä oikeutus versiointia, jos:

• Haluat tehdä oikeutusprosessista useita versioita, jotka eivät eroa toisistaan paljoakaan

• Haluat päivittää oikeutusprosessin liiketoimintaprosesseihisi tehtyjen muutosten mukaisiksi

Saatat huomata, että jokin oikeutusprosessi täytyy päivittää säännöllisesti tai sinun täytyy palauttaa
se edelliseen versioon.

Note: Jos haluat luoda oikeutusprosesseista useita versioita, oikeutusten versioinnin täytyy
olla käytössä organisaatiossasi. Valitse Määritykset-valikon Oikeutusten asetukset -sivulta Ota
oikeutusten versiointi käyttöön.

Kun luot oikeutusprosesseista samannimisiä versioita, version numero ja huomautukset
auttavat sinua erottamaan eri versiot toisistaan. Salesforce estää sinua poistamasta oikeutusten
versiointia käytöstä, joten tiedät aina, mitä versiota käytät.

Kun luot oikeutusprosessista uuden version, voit muuttaa seuraavia kohteita:

• Nimi

• Kuvaus

• Onko prosessi aktiivinen

• Onko versio oletusversio

• Alkamisen ehdot

• Poistumisen ehdot

Voit myös lisätä versioon liittyviä huomautuksia. Tällä tavalla saman prosessin eri versiot on helppo erottaa toisistaan, varsinkin samannimiset
versiot.

Voit lisätä käytössä olevien oikeutusprosessien versioihin uusia virstanpylväitä, mutta et voi muokata olemassa olevia virstanpylväitä. Voit
lisätä uusia virstanpylväitä sekä muokata olemassa olevia virstanpylväitä käyttämättömien oikeutusprosessien versioissa.

Kun olet luonut oikeutusprosessista uuden version, voit soveltaa sitä kaikkiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin, jotka oli kohdistettu aiemmin
käytettyyn versioon, tai vain uusiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin. Oikeutusprosessin kaikkien versioiden on oltava samaa tyyppiä: tapaus
tai työtilaus.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin uuden version luominen

Oikeutusprosessin uuden version käyttäminen
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Oikeutusprosessin uuden version luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusprosessien
luominen ja päivittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Oikeutusten versioinnin avulla voit luoda oikeutusprosessista useita versioita, vaikka se olisi
kohdistettu aktiivisiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin. Voit käyttää oikeutusprosessin eri versioita
samanaikaisesti Salesforce-organisaatiossasi.

Note: Jos haluat luoda oikeutusprosesseista useita versioita, oikeutusten versioinnin täytyy
olla käytössä organisaatiossasi. Valitse Määritykset-valikon Oikeutusten asetukset -sivulta Ota
oikeutusten versiointi käyttöön.

Kun luot oikeutusprosesseista samannimisiä versioita, version numero ja huomautukset
auttavat sinua erottamaan eri versiot toisistaan. Salesforce estää sinua poistamasta oikeutusten
versiointia käytöstä, joten tiedät aina, mitä versiota käytät.

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

2. Napsauta oikeutusprosessia, josta haluat luoda uuden version.

3. Napsauta Oikeutusprosessin versiot -luettelosta prosessin versiota, josta haluat luoda uuden
version.

4. Napsauta oikeutusprosessin lisätietosivulta Luo uusi versio.

5. Lisää uuden version tiedot. Noudata seuraavia suositeltuja käytäntöjä:

• Käytä Versiohuomautukset-kenttää selittääksesi, miten luomasi versio eroaa muista.
Tällä tavalla saman oikeutusprosessin eri versiot on helppo erottaa toisistaan.

• Jätä nimi ennalleen.

• Napsauta Aktiivinen käyttääksesi uutta versiota.

• Napsauta Oletus, jos haluat tehdä uudesta versiosta prosessin oletusversion. Tällöin se on helpompi löytää hakukentistä.

6. Napsauta Tallenna.
Kun olet tallentanut, voit muokata oikeutusprosessien virstanpylväitä tarvittaessa.

Tärkeää:

• Voit lisätä käytössä olevien oikeutusprosessien versioihin uusia virstanpylväitä, mutta et voi muokata olemassa olevia
virstanpylväitä. Voit lisätä uusia virstanpylväitä sekä muokata olemassa olevia virstanpylväitä käyttämättömien
oikeutusprosessien versioissa.

• Oikeutusprosessin kaikkien versioiden on oltava samaa tyyppiä.

Kun luot oiketusprosessista uuden version, sitä ei sovelleta automaattisesti oikeutuksille, jotka käyttivät vanhempaa versiota Katso, miten
voit soveltaa oikeutusprosessin uutta versiota olemassa oleville ja uusille oikeutuksille kohdasta Oikeutusprosessin uuden version
käyttäminen.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin päivittäminen
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Oikeutusprosessin uuden version käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusprosessien
luominen ja päivittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Kun olet luonut oikeutusprosessista uuden version, voit soveltaa sitä kaikkiin oikeutuksiin, jotka oli
kohdistettu vanhempaan versioon, tai vain uusiin oikeutuksiin. Kun sovellat oikeutusprosessia
oikeutukselle, se soveltaa prosessia myös oikeutuksen aktiivisille tukitietueille.

Note: Jos haluat luoda oikeutusprosesseista useita versioita, oikeutusten versioinnin täytyy
olla käytössä organisaatiossasi. Valitse Määritykset-valikon Oikeutusten asetukset -sivulta Ota
oikeutusten versiointi käyttöön.

Kun luot oikeutusprosesseista samannimisiä versioita, version numero ja huomautukset
auttavat sinua erottamaan eri versiot toisistaan. Salesforce estää sinua poistamasta oikeutusten
versiointia käytöstä, joten tiedät aina, mitä versiota käytät.

Oikeutusprosessin soveltaminen uuteen oikeutukseen

Skenaario: Olet luomassa oikeutusta ja haluat soveltaa siihen tiettyä oiketusprosessin versiota.

1. Valitse haluamasi oikeutusprosessi oikeutuksen Oikeutusprosessi-hakukentästä.

Vihje:  Kun napsautat Oikeutusprosessi-kentän hakukuvaketta, valitse hakuikkunasta "Kaikki
versiot". Muutoin voit valita vain jonkin olemassa olevien oiketusprosessien oletusversioista.

Oikeutusprosessin soveltaminen olemassa olevaan oikeutukseen

Skenaario: Teit oikeutusprosessista uuden version ja haluat vaihtaa kaikki vanhempaa versiota
käyttäneet oikeutukset käyttämään uutta versiotasi.

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

2. Napsauta työstettävän oikeutusprosessin nimeä.
Oikeutusprosessit-pääsivulla oleva luettelo näyttää kunkin prosessin oletusversion. Napsauta prosessin nimeä nähdäksesi luettelon
sen kaikista käytettävissä olevista versioista.

3. Napsauta oikeutusprosessin lisätietosivulta uutta versiota, jota haluat soveltaa olemassa oleville oikeutuksille (ja oletusarvoisesti
niihin linkitetyille tapauksille tai työtilauksille).

4. Napsauta Uusi päivityssääntö.

5. Valitse oikeutusprosessin versio, josta haluat päivittää.
Voit päivittää prosessin mistä tahansa muusta versiosta, riippumatta siitä, onko se aktiivinen.

6. Riippuen oikeutusprosessin vanhan ja uuden versioiden eroavaisuuksista, oikeutuksen päivittäminen uuteen versioon saattaa aiheuttaa
virstanpylväiden varoituksia ja virheitä oikeutuksen tukitietueissa (kuten tapauksissa tai työtilauksissa). Vältyt varoituksilta ja
riketoiminnoilta valitsemalla Älä käynnistä uusia virstanpylväiden varoituksia ja virheiltä. Suosittelemme valitsemaan tämän
vaihtoehdon, jotta vanhat oikeutukset ja tukitietueet eivät aiheuta varoituksia.

7. Napsauta Tallenna.
Päivityssäännön lisätietosivulla näytetään oikeutusten ja tukitietueiden arvioidut määrät, joka tullaan päivittämään käyttämään uutta
prosessia.

8. Napsauta Aloita aloittaaksesi päivitysprosessin.

Tavallisesti päivitysprosessi kestää enintään tunnin, mutta se riippuu päivitettävien oikeutusten ja tukitietueiden määrästä. Päivityksen
aikana päivityssäännön lisätietosivu päivittyy säännöllisesti näyttämään käsiteltyjen oikeutusten ja tietueiden määrän. Voit keskeyttää
päivityksen koska tahansa napsauttamalla Pysäytä.
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Kun päivityssäännön tila on Valmis, kaikki siihen liittyvät oikeutukset ja tukitietueet on päivitetty käyttämään oikeutusprosessin uutta
versiota. Jos tila on Valmistui poikkeuksilla, joitakin tietueita ei voitu päivittää uuteen versioon virheiden vuoksi. Jos haluat
tietää, mitä tietueita ei päivitetty ja miksi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen

Oikeutusprosessin päivittäminen

Oikeutusprosessin uuden version luominen

Palvelusopimusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelusopimusten
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Palvelusopimukset ovat sinun ja asiakkaasi välisiä sopimuksia asiakastuen tyypistä. Palvelusopimukset
voivat edustaa erityyppistä asiakaspalvelua, kuten takuut, tilaukset tai palvelutasosopimukset.

Note:  Oikeutusten täytyy olla käytössä organisaatiossasi palvelusopimusten määrittämiseksi.

Palvelusopimusten objektin hallinta-asetuksista:

1. Mukauta palvelusopimuksen kenttiä.

Tämä sallii sinun hallita, mitä tietoja käyttäjät voivat lisätä palvelusopimuksiin. Voit luoda
mukautettuja palvelusopimusten kenttiä, jotka soveltuvat sinun toimialaasi tai tukiprosesseihisi.

2. Mukauta palvelusopimuksen sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun määrittää, mitkä kentät ja viiteluettelot käyttäjät näkevät palvelusopimuksessa.
Harkitse seuraavien mukautusten käyttämistä:

• Lisää Tilakuvake-kenttä, jotta käyttäjät näkevät helposti, onko palvelusopimus aktiivinen,
vanhentunut vai ei-aktiivinen.

• Jos haluat sallia käyttäjien tehdä yhdestä palvelusopimuksesta toisen palvelusopimuksen
ylätason, lisää Ylätason palvelusopimus  -kenttä ja Alitason palvelusopimukset
-viiteluettelo. Voit myös lisätä Vain luku -muotoisen Juuritason palvelusopimus
-kentän, josta käyttäjät näkevät palvelusopimusten hierarkian ylimmän tason
palvelusopimuksen. Palvelusopimusten hierarkia voi sisältää enintään 10 000
palvelusopimusta.

3. Määritä kenttätason suojaus palvelusopimuskentille.

Tämän avulla voit valita, mitä palvelusopimuskenttiä käyttäjät voivat käyttää.

4. Määritä kenttien historiatietojen seuranta palvelusopimuksille.

Tällä tavalla voit nähdä muutetut kenttäarvot. Muutokset näytetään palvelusopimusten Palvelusopimuksen historia -viiteluettelossa.
Siirry palvelusopimusten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon ja napsauta Määritä historiaseuranta.

5. Tuo Palvelusopimukset-välilehti näkyviin Salesforcessa ja mukautetuissa sovelluksissa.

Palvelusopimukset-välilehti on paikka, josta käyttäjät luovat ja muokkaavat palvelusopimuksia ja sopimusten rivikohteita. Lisää välilehti
sovellukseesi tai neuvo käyttäjiäsi lisäämään se olemassa olevaan välilehtijoukkoon Salesforcessa. Käyttäjät tarvitsevat palvelusopimusten
lukuoikeuden nähdäkseen Palvelusopimukset-välilehden.

6. Lisää Palvelusopimukset-viiteluettelo tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin.

366

Palvelusopimusten määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Tämän avulla käyttäjät voivat luoda, päivittää ja vahvistaa palvelusopimuksia tileistä ja yhteyshenkilöistä.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Sopimuksen rivikohteiden määrittäminen

Sopimuksen rivikohteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutuksia sisältävien
palvelusopimusten ja
sopimuksen rivikohteiden
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Laadi sopimuksen rivikohteita määrittääksesi, mitkä tuotteet palvelusopimus kattaa. Sopimusten
rivikohteet näytetään käyttäjille vain palvelusopimusten (ei sopimusten!) Sopimuksen rivikohteet
-viiteluettelossa. Voit käyttää sopimusten rivikohteita vain, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää
tuotteita.

Note:  Oikeutusten täytyy olla käytössä organisaatiossasi sopimusten rivikohteiden
määrittämiseksi.

Sopimusten rivikohteiden objektin hallinta-asetuksista:

1. Mukauta sopimuksen rivikohteen kenttiä.

Tämä sallii sinun määrittää, mitä tietoja käyttäjät voivat lisätä sopimusten rivikohteisiin. Voit
luoda mukautettuja sopimusten rivikohteiden kenttiä, jotka soveltuvat sinun toimialaasi tai
tukiprosesseihisi.

2. Mukauta sopimuksen rivikohteen sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun määrittää, mitkä kentät ja viiteluettelot käyttäjät näkevät sopimusten
rivikohteissa. Harkitse seuraavien mukautusten käyttämistä:

• Lisää Tilakuvake-kenttä, jotta käyttäjät näkevät helposti, onko rivikohde aktiivinen,
vanhentunut vai ei-aktiivinen.

• Jos haluat sallia käyttäjien tehdä yhdestä rivikohteesta toisen rivikohteen ylätason, lisää
Ylätason sopimuksen rivikohde  -kenttä ja Alitason sopimuksen rivikohteet
-viiteluettelo. Voit myös lisätä Vain luku -muotoisen Juuritason sopimuksen
rivikohde  -kentän, joka sisältää sopimuksen rivikohteiden hierarkian ylimmän tason
rivikohteen. Sopimuksen rivikohteiden hierarkia voi sisältää enintään 10 000 rivikohdetta.

3. Mukauta muiden objektien sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun valita, miten käyttäjät voivat liittää sopimusten rivikohteita muihin tietueisiin. Harkitse seuraavien mukautusten
käyttämistä:

• (Pakollinen) Lisää Sopimuksen rivikohteet -viiteluettelo palvelusopimusten sivuasetteluihin. Tämän avulla käyttäjät voivat luoda,
muokata ja poistaa sopimuksen rivikohteita palvelusopimuksista.

• Lisää Sopimuksen rivikohteet -viiteluettelo omaisuuksien sivuasetteluihin. Tämä sallii käyttäjien tarkastella ja muuttaa omaisuuksien
ja sopimusten rivikohteiden välisiä liitoksia.

• Lisää Sopimuksen rivikohde  -hakukenttä oikeutusten sivuasetteluihin. Tämä sallii käyttäjien liittää rivikohteen tiettyyn
oikeutukseen.

4. Määritä kenttätason suojaus sopimuksen rivikohteille.

Tämän avulla voit valita, mitä sopimuksen rivikohtekenttiä käyttäjät voivat käyttää.

5. Määritä kenttien historiatietojen seuranta sopimuksen rivikohteille.
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Tällä tavalla voit nähdä muutetut kenttäarvot. Muutokset näytetään sopimusten rivikohteiden Sopimuksen rivikohteen historia
-viiteluettelossa. Siirry sopimusten rivikohteiden objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta Määritä historiaseuranta.

Note:  Aikataulut eivät ole käytettävissä sopimusten rivikohteille eivätkä yhteisöjen käyttäjät voi käyttää niitä.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutusten hallinnan määrittäminen yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yhteisöt ovat käytettävissä:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja Developer
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten hallinta on
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeudet JA
jäsenenä päivitettävässä
yhteisöissä

Oikeutusten hallinnan
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Käyttäjälisenssien
kohdistaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Lisää oikeutusten hallinta yhteisöillesi salliaksesi asiakkaiden tai kumppanien tarkastella oikeutuksiaan
ja palvelusopimuksiaan. Sopimusten rivikohteita ei näytetä yhteisöissä.

Noudata näitä ohjeita näyttääksesi oikeutukset ja/tai palvelusopimukset yhteisössä.

1. Päivitä käyttäjäprofiilit.

a. Kloonaa Customer Community User-, Customer Community Plus User- tai Partner Community
User -profiilit ja myönnä niille oikeutusten ja/tai palvelusopimusten lukuoikeus.

Note:  Muista napsauttaa lisätietosivun alalaidasta Muokkaa profiileja aktivoidaksesi
uudet profiilit.

b. Voit halutessasi ottaa käyttöön oikeutusten yhteyshenkilöiden luonti- ja poisto-oikeudet
yhteisöjen valtuutettujen moderaattorien profiileissa. Tällöin moderaattorit voivat päivittää
oikeutusten yhteyshenkilöitä.

c. Vahvista, että Oikeutukset- ja/tai Palvelusopimukset-välilehtien näkyvyys on Oletus käytössä.

2. Lisää Oikeutukset- ja/tai Palvelusopimukset-välilehti yhteisöön.

3. Lisää Oikeutuksen nimi  -kenttä tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin, jotka on
kohdistettu yhteisöjen käyttäjille. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin ja
työtilauksiin. Työtilaukset eivät ole käytettävissä yhteisöissä, jotka on laadittu yhteisöjen
itsepalvelumalleilla.

Note:  Suosittelemme, että et lisää seuraavia kenttiä tapausten ja työtilausten
sivuasetteluihin yhteisöjen käyttäjille, jota sisäiset tukiprosessisi eivät paljastu:

• Oikeutusprosessin alkamisaika

• Oikeutusprosessin päättymisaika

• Pysäytetty

• Pysäytetty lähtien

4. Lisää halutessasi Oikeutukset-viiteluettelo tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, jotka on
kohdistettu yhteisöjen käyttäjille. Näin moderaattorit voivat luoda tapauksia, jotka liitetään
automaattisesti oikeisiin oikeutuksiin.
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Field Service -hubin määrittäminen

Field Service Lightning

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Haluatko hallita kenttäpalveluasi yhdestä sijainnista? Field Service Lightning on tehokas
ominaisuuksien joukko, joka sallii sinun määrittää ja mukauttaa kenttäpalveluhubin Salesforcessa.

Field Service Lightning sisältää seuraavat ominaisuudet, joista voit valita sinun liiketoimintatarpeisiisi
sopivimmat.

• Field Service Lightningin vakio-ominaisuudet ovat käytettävissä, kun Field Service Lightning
otetaan käyttöön organisaatiollesi. Vakio-ominaisuuksiin sisältyy:

– Työtilausten hallinta: Työtilaukset edustavat asiakkaidesi puolesta suoritettuja tehtäviä.
Voit liittää työtilauksiin Knowledge-artikkeleita, pilkkoa niitä työtilausten rivikohteiksi
kutsutuiksi alatehtäviksi ja seurata palvelutasopimusten ehtoja käyttämällä virstanpylväitä.
Palvelutapaamisia voidaan liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin, ja ne sisältävät
tietoja tapaamisten aikataulusta. Lisäksi työtyypeiksi kutsutut aikaa säästävät mallit auttavat
sinua standardoimaan työtilauksesi.

– Resurssien hallinta: Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä.
Voit kohdistaa palveluresursseja palvelutapaamisiin ja määrittää kunkin resurssin taidot,
palvelualueen ja toiminta-ajat. Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa
kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Voit kohdistaa alueeseen palveluresursseja ja luoda
aluehierarkioita.

– Aikataulujen hallinta: Toiminta-ajat sallivat sinun määrittää, milloin palveluresurssisi voivat
työskennellä ja milloin töitä voidaan suorittaa palvelualueilla. Voit myös seurata
palveluresurssien poissaoloja.

• Field Service Lightningin hallittavat paketit on laadittu vakio-ominaisuuksien päälle ja niihin
sisältyy:

– Aikataulujen optimoija, joka jakaa resurssit tapaamisiin mahdollisimman tehokkaasti ottamalla
huomioon teknikon taitotason, matka-ajan, sijainnin ja muita tekijöitä.

– Dynaaminen ajoituskonsoli, joka tarjoaa lähettäjille ja valvojille karttanäkymän kaikista
ajoitetuista palvelutapaamisista.

– Työnkulkusääntöjä ja ajoituskäytäntöjä sisältävät työkalupakki, joka auttaa sinua määrittämään sopivan ajoitusmallin.

– Käyttövalmiita käynnistimiä, jotka helpottavat ajoitus- ja näyttövalintojesi mukauttamisessa.

Field Service Lightning tarjoaa sinulle työkalut, joilla voit suunnitella, suorittaa ja seurata kaikkia kenttäpalvelutöitäsi, aina asennuksista
huolto- ja ylläpitotöihin. Aloitetaanpa!

KATSO MYÖS:

Field Service Lightningin suunnitteleminen

Field Service Lightningin määrittäminen

Field Service Lightningissa huomioitavia asioita
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Field Service Lightningin suunnitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Field Service Lightning on tehokas ominaisuuksien joukko, jota voit mukauttaa omien ainutlaatuisten
kenttäpalvelutarpeidesi mukaiseksi. Ota huomioon nämä tärkeät suunnittelukysymykset ennen
Field Service Lightningin määrittämistä.

Minkätyyppisiä kenttäpalvelutehtäviä haluat seurata?
Jos monet yrityksesi tapaamisista sisältävät samankaltaisia tehtäviä, sinun kannattaa luoda
työtilauksia mallipohjia, joita kutsutaan työtyypeiksi. Voit määrittää jokaiselle työtyypille, kuinka
kauan tapahtumatyypit kestävät ja mitä taitoja niiden suorittamiseksi tarvitaan. Sen jälkeen voit
luoda nopeasti työtilauksia ja työtilausten rivikohteita, jotka perivät asetukset työtyypistä.
Työtyypit säästävät aikaasi ja auttavat sinua standardoimaan kenttäpalvelutöitäsi.

Miten haluat seurata teknikkosi taitoja?
Voit kohdistaa organisaatiosi kaikille palveluresursseille taitoja, jotka edustavat heidän
sertifikaattejaan ja erikoisalojaan. Voit myös määrittää kunkin jäsenen taitotason väliltä 0–99,99.
Voit esimerkiksi kohdistaa Marialle taidon ”Hitsaus” ja taitotason 50. Lisäksi voit lisätä vaadittuja
taitoja työtyyppeihin, työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin, jotta lähettäjät tietävät, mitä
taitoja töiden suorittamiseen vaaditaan.

Jos aiot käyttää taitojen ominaisuutta, päätä, mitä taitoja haluat seurata ja miten taitotasot
määritetään. Saatat esimerkiksi haluta, että taitotaso vastaa työvuosien määrää, sertifiointitasoja
tai lisenssiluokkia.

Miten haluat suunnitella alueesi?
Voit luoda organisaatiollesi palvelualueita, jotka edustavat maantieteellisiä alueita, joissa tiimisi
työskentelee. Alueilla on omat toiminta-aikansa ja alitason alueensa, ja palveluresursseja voidaan
kohdistaa alueisiin jäseninä.

Jos haluat käyttää palvelualueita Salesforcessa, päätä, mitkä alueet haluat luoda. Riippuen
yrityksesi toimintatavoista, voit luoda alueita kaupunkien, piirikuntien tai muiden tekijöiden
perusteella.

Miten hallitset tiimisi kalentereita?
Palveluresurssilla on jokaisella palvelualueellaan toiminta-ajat, jotka osoittavat, milloin hän voi
työskennellä kyseisellä alueella. Palvelualueen toiminta-ajat osoittavat vastaavasti, milloin tapaamisia voidaan suorittaa kyseisellä
alueella. Jos resurssille ei ole määritetty toiminta-aikoja palvelualuetta varten, hän perii alueen toiminta-ajat. Resurssien poissaoloja
seurataan heidän lisätietosivujensa Poissaolot-viiteluettelosta.

Voit arvioida palveluresurssin aikataulua tarkastamalla hänen ajoitetut palvelutapaamisensa, poissaolonsa ja toiminta-aikansa, mutta
yksittäisille palveluresursseille ei ole käytettävissä kalenterinäkymää, ellet käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja.

Haluatko mukautettavan lähettäjän konsolin ja automaattisen ajoituksen optimoinnin?
Jos vastaat kyllä, harkitse hallittavien Field Service Lightning -pakettien käyttämistä. Paketit on suunniteltu Field Service Lightningin
vakio-ominaisuuksien lisäsosiksi ja niihin sisältyy:

• Aikataulujen optimoija, joka jakaa resurssit tapaamisiin mahdollisimman tehokkaasti ottamalla huomioon teknikon taitotason,
matka-ajan, sijainnin ja muita tekijöitä.

• Dynaaminen ajoituskonsoli, joka tarjoaa lähettäjille ja valvojille karttanäkymän kaikista ajoitetuista palvelutapaamisista.

• Työnkulkusääntöjä ja ajoituskäytäntöjä sisältävät työkalupakki, joka auttaa sinua määrittämään sopivan ajoitusmallin.

• Käyttövalmiita käynnistimiä, jotka helpottavat ajoitus- ja näyttövalintojesi mukauttamisessa.

Haluatko sallia asiakkaidesi seurata palveluidensa edistymistä?
Jos vastaat kyllä, voit lisätä vakiomuotoisia Field Service Lightning -objekteja, kuten työtilauksia, Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallilla luotuihin yhteisöihisi. Vain työtilaukset, työtilausten rivikohteet ja palvelutapaamiset ovat käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili)
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-mallilla luoduissa yhteisöissä. Muista tarkastaa yhteisöillesi näkyvät kentät huolellisesti, jotta asiakkaasi näkevät vain tarvitsemansa
tiedot.

KATSO MYÖS:

Field Service Lightningissa huomioitavia asioita

Field Service Lightningin määrittäminen

Field Service Lightningin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Määritä Field Service Lightning liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Tärkeää:  Kouluta itseäsi ennen aloittamista! Suositeltua lukemista:

• Field Service Lightningin suunnitteleminen

• Field Service Lightningissa huomioitavia asioita

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Field Service Lightningin ottaminen käyttöön

Ota Field Service Lightning käyttöön aloittaaksesi kenttäpalveluominaisuuksien käyttämisen,
kuten työtilausten, palvelutapaamisten jne.

2. Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

Salli tiimisi käyttää Field Service Lightning -ominaisuuksia kohdistamalla käyttäjille tarvittavien
objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkolisenssien avulla.

3. Hallittavien Field Service Lightning -pakettien määrittäminen

Hallittavat Field Service Lightning -paketit on suunniteltu Salesforcen kenttäpalvelun
vakio-ominaisuuksien ympärille, ja ne tarjoavat kattavan ja mukautettavan kokemuksen lähettäjille
ja teknikoille.

4. Palvelualueiden määrittäminen

Palvelualue edustaa maantieteellistä aluetta, joissa kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Opettele
määrittämään palvelualueiden asetukset ja luomaan alueita liiketoimintaprosessiesi mukaisesti.

5. Palveluresurssien määrittäminen

Palveluresurssi edustaa Salesforce-käyttäjää, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele
luomaan palveluresursseja ja seuraamaan heidän taitojaan ja saatavuutta.

6. Työtilausten määrittäminen

Työtilaus edustaa asiakkaidesi tuotteille suoritettavia tehtäviä. Opettele määrittämään työtilausten
asetukset ja luomaan aikaa säästäviä, työtyypeiksi kutsuttuja mallipohjia.

7. Kenttäpalvelutaitojen määrittäminen

Kohdista palveluresursseille taitoja osoittaaksesi, minkätyyppisiä töitä he voivat suorittaa. Voit myös lisätä työtilauksiin ja työtyyppeihin
vaadittuja taitoja, jotta töihin voi kohdistaa vain palveluresursseja, joilla on tietyt taidot.

8. Toiminta-aikojen luominen

Määritä toiminta-aikoja ja kohdista niitä palvelualueisiin, palvelualueen jäsenille tai tileihin osoittaaksesi niiden kenttäpalveluajat.
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9. Field Service Lightning -raporttien luominen

Luo raporttityyppejä seurataksesi kenttäpalveluiden etenemistä organisaatiossasi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Field Service Lightningille

Field Service Lightningin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Field Service Lightningin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Field Service Lightning käyttöön aloittaaksesi kenttäpalveluominaisuuksien käyttämisen, kuten
työtilausten, palvelutapaamisten jne.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Field Service -asetukset  ja valitse
Field Service -asetukset.

2. Napsauta Ota Field Service Lightning käyttöön.

3. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka ottaa sovelluksen sisäiset ilmoitukset käyttöön Salesforce1-
ja Lightning Experience -käyttäjille, kun heidän omistamaansa tai seuraamaansa työtilaukseen
tai työtilauksen rivikohteeseen tehdään jokin seuraavista toiminnoista:

• Teksti- tai tiedostoviesti lisätään

• Seurattu kenttä päivitetään

• Tietueen omistaja muuttuu

• Resurssin kohdistukset palvelutapaamiseen muuttuvat

Note:  Jos työtilausten syöteseurannan asetuksissasi on valittuna vaihtoehto, joka seuraa
kaikkia asiaankuuluvia objekteja, käyttäjille ilmoitetaan myös, kun työtilausten alitason
tietueita — kuten palvelutapaamisia — luodaan tai poistetaan.

4. Kun määrität työtyyppejä, eli työtilausten mallipohjia, voit lisätä työtyyppiin liittyviin uusiin
työtilauksiin tai työtilausten rivikohteisiin automaattisesti palvelutapaamisen. Määritä halutessasi
automaattisesti luotujen palvelutapaamisten eräpäivä valitsemalla, montako päivää sen tulisi
olla luontipäivän jälkeen.

Field Service Lightningin ottaminen käyttöön lisää Salesforceen seuraavat välilehdet:

• Työtyypit: Mallipohjat, jotka auttavat sinua standardoimaan työtilauksesi.

• Palvelutapaamiset: Tapaamiset, joilla kenttäpalvelutöitä suoritetaan asiakkaille. Voit määrittää
tapaamisen suorittamiseen vaaditun resurssien määrän, vaaditut taidot ja tapaamisen aikataulun.

• Palvelualueet: Alueet, joissa kenttäpalvelua voidaan suorittaa. Voit kohdistaa alueeseen
resursseja ja luoda aluehierarkioita.

• Palveluresurssit: käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Voit kohdistaa resursseja
palvelutapaamisiin ja määrittää kunkin resurssin taidot, palvelualueen jne.

• Toiminta-ajat: Kenttäpalvelun ajat, joita voit määrittää palvelualueille, palveluresursseille ja
tileille.

Field Service Lightningin käyttöönotto ottaa käyttöön myös geokoodauksen (sijaintitiedot) tuetuille
ominaisuuksille. Lisätietoja on kohdassa Sijainnin seuraaminen Field Service Lightningissa.

Note:

• Työtilaukset, jotka ovat Field Service Lightningin lisäominaisuus, ovat käytettävissä riippumatta siitä, onko Field Service Lightning
käytössä vai ei.
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• Hallittavia Field Service Lightning -paketteja, joihin sisältyy ajoituksen optimointia, interaktiivinen lähettäjän konsoli jne., on
saatavilla lisämaksusta.

Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli tiimisi käyttää Field Service Lightning -ominaisuuksia kohdistamalla käyttäjille tarvittavien
objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkolisenssien avulla.

Käytettävissä olevia Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkolisenssejä on neljä:

Sisältää objektioikeudetLisenssin nimi

Näiden lukuoikeus:Field Service Read Only

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Standard

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Dispatcher

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit
on asennettu, tämän käyttöoikeusjoukkolisenssin
käyttäjät voivat käyttää lähettäjän konsolia.

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Scheduling

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat
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Sisältää objektioikeudetLisenssin nimi

• Työtyypit

Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit on asennettu, tämän
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttäjät sisällytetään ajoituksen
optimointiin.

1. Luo käyttöoikeusjoukko jokaiselle Field Service Lightning -lisenssille. Käyttöoikeusjoukon luominen myöntää lisenssin käyttäjille
objektien käyttöoikeudet.

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

b. Napsauta Uusi.

c. Anna käyttöoikeusjoukollesi otsikko, API-nimi ja kuvaus. Suosittelemme, että käytät asiaankuuluvan käyttöoikeusjoukkolisenssin
nimeä pitääksesi asiat yksinkertaisina.

d. Valitse vastaava Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

e. Napsauta Tallenna.

f. Toista edelliset vaiheet kunnes olet luonut käyttöoikeusjoukon jokaiselle Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkolisenssille.

2. Kohdista luomasi käyttöoikeusjoukot käyttäjille, joiden täytyy käyttää Field Service Lightning -ominaisuuksia. Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen kohdistaa siihen liittyvän käyttöoikeusjoukkolisenssin automaattisesti käyttäjälle.

a. Siirry luomaasi käyttöoikeusjoukkoon.

b. Napsauta Kohdistusten hallinta.

c. Napsauta Lisää kohdistuksia ja valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat tämän käyttöoikeusjoukon.

d. Napsauta Kohdista.

Note:  Käyttäjät eivät tarvitse Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkoa käyttääkseen työtilauksia.

Hallittavien Field Service Lightning -pakettien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Hallittavat Field Service Lightning -paketit on suunniteltu Salesforcen kenttäpalvelun
vakio-ominaisuuksien ympärille, ja ne tarjoavat kattavan ja mukautettavan kokemuksen lähettäjille
ja teknikoille.

Kun otat Field Service Lightningin käyttöön, valitset haluamasi ominaisuudet. Useimmat ominaisuudet
ovat käytettävissä, kun Field Service Lightning otetaan käyttöön organisaatiossasi, mutta voit asentaa
myös kaksi hallittavaa Field Service Lightning -pakettia. Hallittaviin paketteihin sisältyy:

• Aikataulujen optimoija, joka jakaa resurssit tapaamisiin mahdollisimman tehokkaasti ottamalla
huomioon teknikon taitotason, matka-ajan, sijainnin ja muita tekijöitä.

• Dynaaminen ajoituskonsoli, joka tarjoaa lähettäjille ja valvojille karttanäkymän kaikista ajoitetuista
palvelutapaamisista.

• Työnkulkusääntöjä ja ajoituskäytäntöjä sisältävät työkalupakki, joka auttaa sinua määrittämään
sopivan ajoitusmallin.

• Käyttövalmiita käynnistimiä, jotka helpottavat ajoitus- ja näyttövalintojesi mukauttamisessa.

374

Field Service Lightningin määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Lisätietoja hallittavien pakettien asentamisesta ja määrittämisestä on Field Service Lightning Managed Packages Guide -oppaassa.
Hallittavien pakettien julkaisuhuomautukset löytyvät osiosta Getting Started with the Field Service Lightning Managed Packages.

Palvelualueiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelualue edustaa maantieteellistä aluetta, joissa kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Opettele
määrittämään palvelualueiden asetukset ja luomaan alueita liiketoimintaprosessiesi mukaisesti.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Palvelualueiden asetusten määrittäminen

Määritä, miten käyttäjäsi käyttävät palvelualueita.

2. Palvelualueiden luominen

Luo palvelualueita seurataksesi kenttäpalvelutöitäsi ja varmistaaksesi, että palveluresurssit on
kohdistettu kotipesäänsä lähellä oleviin palvelutapaamisiin.

Palvelualueiden asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Määritä, miten käyttäjäsi käyttävät palvelualueita.

Note: Field Service Lightningin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

1. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Sovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön

Palvelualueiden lukuoikeusTarkastelevat Palvelualueet-välilehteä ja
palvelualueita

Palvelualueiden luontioikeusLuovat tai kloonaavat palvelualueita

Palvelualueiden muokkausoikeusMuokkaavat palvelualueita

Palvelualueiden poisto-oikeusPoistavat palvelualueita

Palveluresurssien muokkausoikeusLuovat palvelualueiden jäseniä

2. Salli käyttäjien nähdä Palvelualueet-välilehti.
Käyttäjät luovat ja hallitsevat palvelualueita Palvelualueet-välilehdestä. Voit lisätä välilehden
mukautettuun sovellukseen tai neuvoa käyttäjiä lisäämään sen Salesforceen.
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Palvelualueiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelualueiden luominen:
• Palvelualueiden

luontioikeus

Luo palvelualueita seurataksesi kenttäpalvelutöitäsi ja varmistaaksesi, että palveluresurssit on
kohdistettu kotipesäänsä lähellä oleviin palvelutapaamisiin.

Vihje:  Jos aiot laatia palvelualueiden hierarkian, luo korkeimman tason alueet ensin.

1. Napsauta Palvelualueet-välilehdestä Uusi.

2. Valitse Aktiivinen, jos haluat voida lisätä jäseniä alueeseen tai liittää sen työtilauksiin, työtilausten
rivikohteisiin tai palvelutapaamisiin.

3. Anna alueellesi nimi ja kuvaus. Valitsemasi nimi riippuu siitä, miten kenttäpalvelusi on organisoitu.
Saatat esimerkiksi haluta valita tietyn maan tai kaupungin.

4. Syötä halutessasi osoite. Saatat haluta syöttää alueen päätoimiston osoitteen.

5. Jos alue on osa suurempaa aluetta, valitse ylätason alue.

Note:  Palvelualueiden hierarkiassa voi olla enintään yhteensä 500 aluetta.

6. Valitse alueelle toiminta-ajat, jotka osoittavat, milloin palvelutapaamisten tulisi tapahtua alueella.
Toiminta-aikojen luominen:

a. Napsauta erillisessä selainikkunassa Toiminta-ajat-välilehteä ja napsauta sitten Uusi.

b. Anna nimi, kuvaus ja aikavyöhyke.

c. Napsauta Tallenna.

d. Luo toiminta-aikojen Ajat-viiteluettelossa ajat jokaiselle päivälle. Jos toiminta-aikojen tulisi esimerkiksi olla klo 8.00–17.00
maanantaista perjantaihin, luo viisi aikaa, yksi per päivä. Luo yhdelle päivälle useita aikoja erottaaksesi tauot, kuten ruokatunnit:
esimerkiksi Maanantai klo 8.00–12.00  ja Maanantai klo 13.00–17.00.

7. Napsauta Tallenna.

8. Kohdista alueeseesi halutessasi palveluresursseja Palvelualueen jäsenet -viiteluettelosta. Palvelualueen jäsenet ovat resursseja, jotka
voivat työskennellä alueella. Jos et ole luonut vielä palveluresursseja, huomaa, että voit määrittää palveluresurssin alueet myös
resurssin lisätietosivulta.

Kun lisäät jäsenen, määritä, onko alue jäsenen ensisijainen alue, toissijainen alue vai uudelleensijoitusalue. Ensisijainen alue on
tavallisesti alue, jossa hän työskentelee useimmin — esimerkiksi lähellä kotipesäänsä —kun taas toissijaiset alueet ovat alueita, joihin
hänet voidaan kohdistaa tarvittaessa. Uudelleensijoitusalueet edustavat väliaikaisia siirtoja.

Esimerkki: Voit luoda alueiden hierarkian esittääksesi alueet, joissa tiimisi työskentelee Kaliforniassa. Lisää ylätason alue nimeltään
Kalifornia, kolme alitason aluetta nimeltään Pohjois-Kalifornia, Keski-Kalifornia  ja Etelä-Kalifornia
ja useita kolmannen tason alueita, jotka vastaavat Kalifornian piirikuntia. Kohdista palveluresursseja kuhunkin piirikunta-alueeseen
osoittaaksesi, kuka voi työskennellä kyseisessä piirikunnassa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

Palvelualueiden kentät
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Palveluresurssien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palveluresurssi edustaa Salesforce-käyttäjää, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele
luomaan palveluresursseja ja seuraamaan heidän taitojaan ja saatavuutta.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Palveluresurssien asetusten määrittäminen

Määritä palveluresurssien asetukset ja käyttöoikeudet organisaatiollesi.

2. Palveluresurssien luominen

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Luo palveluresursseja,
jotta voit kohdistaa heitä palvelutapaamisiin.

Palveluresurssien asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Määritä palveluresurssien asetukset ja käyttöoikeudet organisaatiollesi.

Note: Field Service Lightningin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

1. Mukauta sivun asettelut.

a. Valitse palveluresurssin lisätietosivun asetteluun sisällytettävät viiteluettelot. Kenttäpalvelulla
on seuraavat viiteluettelot:

• Poissaolot: Tarkastele ja hallitse palveluresurssin poissaoloja.

• Kapasiteetit: Tarkastele ja hallitse palveluresurssin kapasiteettia, eli kuinka paljon töitä
hän voi tehdä määritetyn ajanjakson aikana.

• Palvelutapaamiset: Tarkastele ja hallitse palveluresurssille kohdistettuja palvelutapaamisia.

• Palvelualueet: Tarkastele ja hallitse palvelualueita, joissa palveluresurssi voi työskennellä.

• Taidot: Tarkastele ja hallitse palveluresurssin taitoja, jotka edustavat hänen
sertifikaattejaan ja erikoisalojaan.

b. Valitse palveluresurssien sivuasetteluihin sisällytettävät kentät. Seuraavat kentät voidaan
poistaa asetteluista tarvittaessa:

• Aktiivinen: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, resurssi voidaan kohdistaa
työtilauksiin. Palveluiden valvonnan takia resursseja ei voi poistaa, joten resurssin
aktivoinnin kumoaminen on paras tapa päästää heidät eläkkeelle.

• Kapasiteettiin perustuva: Kapasiteettiin perustuvat resurssit on rajoitettu
työskentelemään tiettyinä aikoina tai tietyn ajanjakson tapaamisissa. Resurssin
kapasiteetti on määritetty Kapasiteetit-viiteluettelossa.

• Kuvaus: Resurssin kuvaus.

• Sisällytä ajoituksen optimointiin: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, palveluiden ajoituksen optimoija
voi kohdistaa tämän resurssin työtilauksiin optimointiprosessin aikana. Käytä tätä vain, jos hallittavat Field Service Lightning
-paketit on asennettu.

2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.
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Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Sovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön

Palveluresurssien lukuoikeusTarkastelevat Palveluresurssit-välilehteä ja palveluresursseja

Palveluresurssien luontioikeusLuovat palveluresursseja

Palveluresurssien muokkausoikeusMuokkaavat tai deaktivoivat palveluresursseja

3. Salli käyttäjien nähdä Palveluresurssit-välilehti.
Käyttäjät luovat ja hallitsevat palveluresursseja Palveluresurssit-välilehdestä. Voit lisätä välilehden mukautettuun sovellukseen tai
neuvoa käyttäjiä lisäämään sen Salesforceen.

Palveluresurssien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palveluresurssien luominen:
• Palveluresurssien

luontioikeus

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Luo palveluresursseja, jotta
voit kohdistaa heitä palvelutapaamisiin.

1. Napsauta Palveluresurssit-välilehdestä Uusi.

2. Anna nimi ja kuvaus. Haluat todennäköisesti nimen olevan asiaankuuluvan käyttäjän nimi tai
työnimike.

3. Valitse Aktiivinen, jos haluat, että resurssin voi kohdistaa palvelutapaamisiin.

4. Valitse Kapasiteettiin perustuva, jos resurssi rajoitetaan työskentelemään tiettyinä aikoina tai
tietyn ajanjakson tapaamisissa. Esimerkiksi toimeksisaajat olisivat kapasiteettiin perustuvia.

5. Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja ajoituksen optimoinnilla, valitse Sisällytä
ajoituksen optimointiin salliaksesi ajoituksen optimoijan kohdistaa resurssin palvelutapaamisiin
optimointiprosessin aikana. Vain käyttäjät, joilla on Field Service Scheduling
-käyttöoikeusjoukkolisenssi, voidaan sisällyttää ajoituksen optimointiin.

6. Valitse käyttäjä, johon resurssi on liitetty.

7. Valitse, onko resurssi teknikko vai lähettäjä. Resurssit, jotka ovat lähettäjiä, eivät voi olla
kapasiteettiin perustuvia tai sisältyä ajoituksen optimointiin. Vain käyttäjät, joilla on Field Service
Dispatcher -käyttöoikeusjoukkolisenssi, voivat olla lähettäjiä.

Note:  Jos käyttäjä on sekä teknikko että lähettäjä, voit luoda hänelle kaksi
palveluresurssitietuetta.

8. Napsauta Tallenna.

Kun resurssi on luotu, lisää tietoja hänen kyvyistään.

1. Valitse Palvelualueet-viiteluettelosta alueet, jossa resurssi voi työskennellä.

Määritä, onko alue resurssin ensisijainen alue, toissijainen alue vai uudelleensijoitusalue. Ensisijainen alue on tavallisesti alue, jossa
hän työskentelee useimmin — esimerkiksi lähellä kotipesäänsä —kun taas toissijaiset alueet ovat alueita, joihin hänet voidaan
kohdistaa tarvittaessa. Uudelleensijoitusalueet edustavat väliaikaisia siirtoja.

Palveluresurssilla voi olla esimerkiksi seuraavat alueet:

• Ensisijainen alue: Länsi-Chicago

• Toissijaiset alueet:
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Itä-Chicago–

– Etelä-Chicago

• Uudelleensijoitusalue: Manhattan, kolmen kuukauden jakso

2. Jos resurssi on kapasiteettiin perustuva, määritä hänen kapasiteettinsa.

a. Valitse Kapasiteetti-viiteluettelosta Uusi resurssin kapasiteetti.

b. Syötä alkamis- ja päättymispäivä määrittääksesi, milloin kapasiteetti on voimassa resurssille. Jos kapasiteetti edustaa esimerkiksi
puoli vuotta kestävää sopimusta, syötä sopimuksen alkamis- ja päättymispäivät.

c. Määritä, miten paljon resurssi voi työskennellä:

• Valitse Ajanjakso, johon kapasiteetti perustuu: tunnit, päivät tai kuukaudet. Jos resurssi voi työskennellä esimerkiksi 80
tuntia kuukaudessa, valitse Kuukausi.

• Jos haluat resurssin kapasiteetin perustuvan tehtyjen työtuntien määrää, täytä Tunteja per ajanjakso  -kenttä.
Jos resurssi voi työskennellä esimerkiksi 80 tuntia kuukaudessa, syötä 80.

• Jos haluat resurssin kapasiteetin perustuvan hänelle kohdistettujen palvelutapaamisten määrään, täytä Työkohteita
per ajanjakso  -kenttä. Jos resurssi voi suorittaa esimerkiksi 20 tapaamista kuukaudessa, syötä 20.

Note:  Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja ja haluat mitata kapasiteettia tuntien sekä työkohteiden
määrän perusteella, syötä molemmat arvot. Resurssin katsotaan täyttäneen kapasiteettinsa, kun jompikumpi ehto täyttyy
ensin — tunnit tai työkohteiden määrä.

d. Napsauta Tallenna. Voit määrittää resurssille useita kapasiteetteja, kunhan niiden alkamis- ja päättymispäivät eivät limity.

Tärkeää:  Jos et käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja, kapasiteetti toimii enemmänkin ehdotuksena kuin
sääntönä. Resursseja voidaan yhä ajoittaa heidän kapasiteettiensa yli, eikä sinulle ilmoiteta, kun resurssi ylittää kapasiteettinsa.

3. Kohdista Taidot-viiteluettelosta taitoja osoittaaksesi resurssin tuntemat erikoisalat. Lisätietoja on kohdassa Taitojen kohdistaminen
palveluresursseille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

Palveluresurssien kentät

Työtilausten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilaus edustaa asiakkaidesi tuotteille suoritettavia tehtäviä. Opettele määrittämään työtilausten
asetukset ja luomaan aikaa säästäviä, työtyypeiksi kutsuttuja mallipohjia.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Työtilausten asetusten määrittäminen

Hallitse, miten käyttäjäsi käyttävät työtilauksia mukauttamalla sivuasetteluita, käyttöoikeuksia
jne.

2. Työtyyppien luominen

Yhtiösi todennäköisesti suorittaa samanlaisia työtehtäviä useille asiakkaille. Työtyypit ovat
työtilausten mallipohjia, jotka säästävät aikaasi ja tekevät kenttäpalvelutöidesi standardoimisesta
helpompaa.
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3. Työtilausten luominen

Luo työtilauksia seurataksesi asiakkaalle suoritettuja töitä.

4. Preferoitujen palveluresurssien valitseminen työtilauksille

Voit merkitä yksittäisiä palveluresursseja preferoiduiksi, vaadituiksi tai poissuljetuiksi tietyille tileille tai työtilauksille. Työtilaukset
perivät niihin liittyvän tilin resurssipreferenssit.

5. Palvelutapaamisten luominen

Palvelutapaamisen auttavat sinua seuraamaan asiakkaille suoritettavia kenttäpalvelutöitäsi. Voit liittää niitä useisiin erityyppisiin
tietueisiin.

Työtilausten asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Hallitse, miten käyttäjäsi käyttävät työtilauksia mukauttamalla sivuasetteluita, käyttöoikeuksia jne.

1. Mukauta sivun asettelut.

a. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella ja luoda muihin tietueisiin liittyviä työtilauksia, lisää
Työtilaukset-viiteluettelo muiden objektien sivuasetteluihin. Viiteluettelo voidaan lisätä
seuraavien objektien sivuasetteluihin:

• Tili

• Omaisuus

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Oikeutus

• Palvelusopimus

• Mukautetut objektit

b. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella tiettyyn omaisuuteen liittyvän työtilauksen rivikohteita,
lisää Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelo omaisuuksien sivuasetteluihin.

c. Jos haluat sallia käyttäjiä tehdä yhdestä työtilauksesta toisen työtilauksen ylätason, lisää
Ylätason työtilaus  -kenttä ja Alitason työtilaukset -viiteluettelo työtilausten
sivuasetteluihin. Jos haluat sallia käyttäjiä nähdä työtilausten hierarkian ylimmän tason
työtilauksen, voit lisätä myös Vain luku -muotoisen Juuritason työtilaus  -kentän.

d. Jos haluat sallia käyttäjiä tehdä yhdestä työtilauksen rivikohteesta toisen työtilauksen
rivikohteen ylätason, lisää Ylätason työtilauksen rivikohde  -kenttä ja
Alitason työtilauksen rivikohteet -viiteluettelo työtilausten rivikohteiden sivuasetteluihin.
Jos haluat sallia käyttäjiä nähdä työtilausten rivikohteiden hierarkian ylimmän tason
rivikohteen, voit lisätä myös Vain luku -muotoisen Juuritason työtilauksen
rivikohde  -kentän.

e. Jos haluat voida merkitä tiettyjä palveluresursseja preferoiduiksi, pakollisiksi tai poissuljetuiksi työtilauksessa, lisää
Resurssipreferenssit-viiteluettelo työtilausten sivuasetteluihin. Voit lisätä resurssipreferenssejä myös tilille, jolloin tiliin liittyvät
työtilaukset perivät sen resurssipreferenssit. Tee näin lisäämällä Resurssipreferenssit-viiteluettelo myös tilien sivuasetteluihin.

2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.

Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Järjestelmän pääkäyttäjäSovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön
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Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten lukuoikeusTarkastelevat Työtilaukset-välilehteä,
työtilauksia ja työtilausten rivikohteita.

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten luontioikeusLuovat tai kloonaavat työtilauksia

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten muokkausoikeusMuokkaavat työtilauksia

Järjestelmän pääkäyttäjäTyötilausten poisto-oikeusPoistavat työtilauksia

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten muokkausoikeusLuovat, kloonaavat, muokkaavat tai
poistavat työtilausten rivikohteita

3. Salli käyttäjien nähdä Työtilaukset-välilehti.

Käyttäjät luovat ja hallitsevat työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä. Voit lisätä välilehden mukautettuun sovellukseen tai neuvoa
käyttäjiä lisäämään sen Salesforceen.

Note:  Työtilaukset-välilehti on käytössä oletusarvoisesti seuraaville käyttäjäprofiileille: Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja Järjestelmän pääkäyttäjä.

4. Lisää työtilauksia halutessasi palvelukonsolin navigointivälilehden kohteeksi.

5. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer ’16 -julkaisua ja haluat käyttää työtilauksissa virstanpylväitä, määritä työtilausten seuraavien
kenttien kenttätason suojaus näyttääksesi ne tietyille käyttäjäprofiileille:

• Toimistoaika

• Oikeutusprosessin päättymisaika

• Oikeutusprosessin alkamisaika

• On suljettu

• Virstanpylvään tila

• Virstanpylvään tilakuvake

• Pysäytetty

• Pysäytetty lähtien

Vihje:  Määritä kenttätason suojaus kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kentän käytettävyys  ja
napsauttamalla Kentän käytettävyys. Napsauta Työtilaus, napsauta Tarkastele kenttien mukaan ja valitse kenttä. Napsauta
profiilin vierestä Piilotettu nähdäksesi ja päivittääksesi kentän näkyvyysasetuksen.

6. Lisää halutessasi omia mukautettuja arvojasi työtilausten tai työtilausten rivikohteiden Tila-valintaluettelokenttään. Tila-kenttä
sisältää seuraavat oletusarvot:

• Uusi

• Kesken
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• Pidossa

• Valmis

• Suljettu

Kun luot mukautetun arvon, valitse sille tilakategoria. Viisi saatavilla olevaa tilakategoriaa vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja. Jos
esimerkiksi luot arvon Odottaa vastausta, saatat päättää, että se kuuluu Pidossa-kategoriaan.

7. Jos haluat, että tiimisi voi liittää työtilauksiin tai työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita, lisää Artikkelit-viiteluettelo ja
Knowledge One -konsolikomponentti asetteluihisi.

Note:  Knowledgen täytyy olla määritettynä valmiiksi organisaatiossasi.

a. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella ja muokata linkitettyjä artikkeleita konsolista, siirry työtilausten sivuasetteluihin
Määritykset-valikossa. Valitse asettelujen editorissa Mukautetut konsolikomponentit ja lisää Knowledge One -widget konsolin
sivupalkkiin (suositus).

b. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella ja muokata linkitettyjä artikkeleita työtilauksen lisätietosivulta, lisää Artikkelit-viiteluettelon
työtilausten lisätietosivun asetteluun (suositus).

c. Jos haluat sallia käyttäjien liittää Knowledge-artikkeleita työtilausten rivikohteisiin, noudata edellä kuvattuja ohjeita työtilausten
rivikohteiden asetteluille.

Työtyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työtyyppien luominen:
• Työtyyppien luontioikeus

Työtyyppien soveltaminen
työtilaukseen tai työtilausten
rivikohteisiin:
• Työtilausten

muokkausoikeus

Yhtiösi todennäköisesti suorittaa samanlaisia työtehtäviä useille asiakkaille. Työtyypit ovat työtilausten
mallipohjia, jotka säästävät aikaasi ja tekevät kenttäpalvelutöidesi standardoimisesta helpompaa.

1. Napsauta Työtyypit-välilehdestä Uusi.

2. Anna nimi ja kuvaus. Yritä käyttää nimeä, jonka avulla käyttäjät ymmärtävät helposti, millaisia
työtilauksia tällä työtyypillä voi luoda. Syötä esimerkiksi Jääkaapin vuosihuolto  tai
Venttiilin vaihto.

3. Lisää Arvioitu kesto, eli kuinka kauan työn arvioidaan kestävän, ja valitse Keston
tyyppi  -arvoksi Minuutit tai Tunnit.

4. Jos haluat luoda palvelutapaamisen automaattisesti tätä työtyyppiä käyttäviin työtilauksiin ja
työtilausten rivikohteisiin, valitse Luo palvelutapaaminen automaattisesti.

Note:  Automaattisesti luotujen palvelutapaamisten Eräpäivä on oletusarvoisesti seitsemän
päivää niiden luontipäivän jälkeen. Pääkäyttäjät voivat säätää tätä poikkeamaa
Määritykset-valikon Field Service -asetukset -sivulta.

5. Napsauta Tallenna.

6. Jos työtyypin edustama tehtävä vaatii tiettyjä taitoja tai sertifikaatteja, määritä ne
Taitovaatimukset-viiteluettelossa.

a. Napsauta viiteluettelosta Uusi taitovaatimus.

b. Valitse taito. Taidot täytyy luoda ennen kuin ne voidaan lisätä vaadittuna taitona. Lisätietoja
on kohdassa Taitojen luominen.

c. Syötä taitotasoksi 0–99,99 sen perusteella, miten yrityksesi mittaa taitotasoa.

d. Napsauta Tallenna. Nyt kaikki työtyyppiin liitetyt työtilaukset tai työtilausten rivikohteet perivät nämä vaaditut taidot.
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7. Jos haluat soveltaa työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen työtyyppiä, valitse se tietueen Työtyyppi-hakukentästä. Kun
lisäät työtyypin, työtilaus tai työtilauksen rivikohde perii sen keston arvot ja vaaditut taidot.

Note:

• Voit tarvittaessa päivittää työtilauksen tai työtilauksen rivikohteen keston arvot ja vaaditut taidot, kun ne on peritty työtyypistä.

• Jos työtilaus tai työtilauksen rivikohde sisältää jos vaadittuja taitoja ja se liitetään työtyyppiin, se ei peri työtyypin vaadittuja
taitoja.

• Vaadittuihin taitoihin tehtyjä mukautuksia, kuten vahvistussääntöjä tai Apex-käynnistimiä, ei peritä työtyypeistä työtilauksiin
tai työtilausten rivikohteisiin.

Esimerkki:  Oletetaan, että sinulla ikkunayritys, joka asentaa ikkunoita usein. Ikkunan asentaminen kestää tavallisesti 90 minuuttia.
Voit luoda työtyypin seuraavilla asetuksilla:

• Nimi: Ikkunan asennus

• Kuvaus: Yksi- tai kaksilasisten ikkunoiden standardiasennus

• Arvioitu kesto: 90

• Keston tyyppi: Minuutit

• Taitovaatimukset:

– ”Ikkunan asennus” ja taitotaso 50

– ”Ikkunan puhdistus” ja taitotaso 10

• Vaihtoehto, jolla palvelutapaaminen luodaan automaattisesti, on valittuna

Kun asiakas tarvitsee ikkunan asennuksen, luo hänelle työtilaus ja valitse Työtyyppi-hakukentästä työtyypiksi Ikkunan
asennus. Tämä täyttää työtilauksen kesto- ja taitoarvot ja luo työtilaukseen palvelutapaamisen automaattisesti. Yläfemma
tehokkuudesta!

KATSO MYÖS:

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtyyppien kentät
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Työtilausten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työtilausten luominen tai
kloonaaminen:
• Työtilausten luontioikeus

Työtilausten rivikohteiden
luominen:
• Työtilausten

muokkausoikeus

Luo työtilauksia seurataksesi asiakkaalle suoritettuja töitä.

Voit luoda ja muokata työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä tai tuettujen objektien
Työtilaukset-viiteluettelosta. Jotkin seuraavista asetuksista eivät välttämättä ole käytettävissäsi,
riippuen sivuasetteluistasi ja kenttätason suojausasetuksista.

1. Napsauta Työtilaukset-välilehdestä tai tietueen Työtilaukset-viiteluettelosta Uusi.

2. Valitse halutessasi työtyyppi. Työtyypit ovat mallipohjia, jotka täyttävät työtilauksen Kesto-
ja Keston tyyppi  -kentät sekä Taitovaatimukset-viiteluettelon.

3. Syötä osoite, jossa työtilaus tapahtuu. Työtilaukset perivät osoitteensa niihin liittyvistä tileistä.
Työtilauksen palvelutapaamiset ja rivikohteet perivät sen osoitteen, vaikka rivikohteiden osoitetta
ei voi päivittää.

4. Valitse asiaankuuluva tili ja yhteyshenkilö.

5. Valitse ylätason työtilaus, jos sovellettavissa.

6. Valitse asiaan liittyvä tapaus, jos sovellettavissa.

7. Jos seuraat työtilauksissa hintoja, syötä veron summa. Jos työtilauksen kokonaishinta on
esimerkiksi 200 $, syötä 20  lisätäksesi 10 prosentin veron. Voit antaa numeron joko
valuuttamerkin kanssa tai ilman kahden desimaalin tarkkuudella.

8. Valitse prioriteettitaso.

9. Syötä palvelualue, jossa työtilaus tapahtuu.

10. Syötä kesto ja valitse keston tyyppi. Jos kesto on kolme 3  ja keston tyyppi Tunnit, työtilauksen
odotetaan kestävän 3 tuntia.

11. Jos työtilaus sisältää asiakkaan omaisuuden, lisää se Omaisuus-kenttään.

12. Lisää aihe ja kuvaus. Yritä kuvata suoritettavan työn luonnetta ja tarkoitusta.

13. Napsauta Tallenna.

14. Lisää halutessasi muita lisätietoja työtilauksen viiteluetteloihin.

a. Luo rivikohteita Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelosta. Työtilausten rivikohteet edustavat yksittäisiä tehtäviä, jotka teknikon
täytyy suorittaa työtilauksen viimeistelemiseksi. Niitä voidaan merkitä valmiiksi yksittäin ja niillä voi jokaisella olla oma
palvelutapaamisensa. Työtilausten rivikohteiden tasolla voi määrittää hinnoittelun yksityiskohtia, kuten alennuksia ja yksikköhintoja.

b. Määritä työtilauksen suorittamiseen vaaditut taidot Taitovaatimukset-viiteluettelosta. Lisätietoja on kohdassa Vaadittujen taitojen
lisääminen työtilauksiin tai työtyyppeihin.

c. Luo palvelutapaaminen Palvelutapaamiset-viiteluettelosta. Palvelutapaamiset ovat paikka, johon kohdistat resursseja ja lisäät
aikatauluja. Työtilauksilla ja työtilausten rivikohteilla voi olla useita palvelutapaamisia.

Note:  Jos Auto-Complete Service Appointment (Luo palvelutapaaminen automaattisesti) on valittuna työtyypille,
palvelutapaaminen luodaan automaattisesti, kun luot työtilauksen.
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Preferoitujen palveluresurssien valitseminen työtilauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Resurssipreferenssien
luominen tileille:
• Tilien muokkausoikeus

Resurssipreferenssien
luominen työtilauksille:
• Työtilausten

muokkausoikeus

Voit merkitä yksittäisiä palveluresursseja preferoiduiksi, vaadituiksi tai poissuljetuiksi tietyille tileille
tai työtilauksille. Työtilaukset perivät niihin liittyvän tilin resurssipreferenssit.

Lisää tiliin tai työtilaukseen preferenssejä Resurssipreferenssit-viiteluettelosta. Valitse vain
palveluresurssi ja preferenssitaso ja tallenna muutoksesi.

Note:  Et voi lisätä preferenssejä palveluresursseille, jotka ovat ei-aktiivisia tai lähettäjiä.

Resurssipreferenssit toimivat enemmänkin ehdotuksina kuin vaatimuksena. Voit kohdistaa
palvelutapaamisen edelleen mille tahansa resurssille riippumatta työtilauksen resurssipreferensseistä.

Jos et halua muodostaa resurssipreferenssejä tilien tasolla, voit luoda niitä myös tarvittaessa
työtilauksille.

Esimerkki:

• Jos asiakkaasi ABC Labs oli tyytyväinen palveluresurssi Aliisaan, voit luoda ABC Labs -tilille
resurssipreferenssin, jossa Aliisalla on merkintä ”Preferoitu”.

• Jos ABC Labs ei ollut tyytyväinen palveluresurssi Niiloon, voit luoda ABC Labs -tilille
resurssipreferenssin, jossa Niilolla on merkintä ”Suljettu pois”.

• Jos ABC Labs osti monimutkaisen laitteen, jonka palveluresurssi Eemeli asensi, voit luoda
ABC Labs -tilille resurssipreferenssin, jossa Eemelillä on merkintä ”Pakollinen”.

Kun ABC Labs -tilille luodaan työtilaus, se näyttää automaattisesti nämä kolme preferenssiä.
Kun työtilaus ajoitetaan, lähettäjä osaa kohdistaa vastaavan palvelutapaamisen Eemelille, ja
mikäli toinen teknikko tarpeen, Aliisalle, jos hän on vapaana. Lähettäjä tietää myös, ettei hänen
tulisi koskaan kohdistaa tilin palvelutapaamisia Niilolle.

Palvelutapaamisten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelutapaamisten
luominen:
• Palvelutapaamisten

luontioikeus

Palvelutapaamisen auttavat sinua seuraamaan asiakkaille suoritettavia kenttäpalvelutöitäsi. Voit
liittää niitä useisiin erityyppisiin tietueisiin.

Palvelutapaamisia voidaan lisätä työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin, mahdollisuuksiin, tileihin
tai omaisuuksiin. Palvelutapaamisen luominen:

1. Siirry tietueeseen, johon palvelutapaaminen liittyy.

2. Napsauta Palvelutapaamiset-viiteluettelosta Uusi palvelutapaaminen.

3. Täytä Yleiset tiedot -osio:

a. Lisää tapaamisen aihe ja kuvaus.

b. Päivitä tarvittaessa sen kesto. Jos ylätason tietue on työtilaus tai työtilauksen rivikohde,
tapaaminen perii sen ylätason tietueen keston.

c. Täytä Aikaisin sallittu alkamisaika- ja Eräpäivä-kentät, jotka edustavat
yhdessä ajanjaksoa, jonka aikana tapaaminen tulee suorittaa. Nämä kentät vastaavat
tavallisesti asiakkaan palvelutasosopimuksen ehtoja.

4. Täytä Ajoitetut ajat -osio:

a. Lisää ajoitetut alkamis- ja päättymisajat. Jos käytät ajoituksen optimoinnin hallittavaa Field
Service Lightning -pakettia, nämä kentät täytetään, kun tapaaminen ajoitetaan.
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b. Määritä saapumisen ajanjakso, jonka aikana teknikon odotetaan saapuvan paikalle. Tämä ajanjakso on tavallisesti pidempi kuin
ajoitetun alkamisajan ja ajoitetun päättymisajan välinen ero viiveiden ja aikataulumuutosten varalta. Voit näyttää
saapumisajanjakson alkamis- ja päättymisajat asiakkaalle, mutta pitää ajoitetut alkamis- ja päättymisajat vain yhtiön sisäisessä
käytössä.

5. Kohdista tapaamiseen palveluresursseja Kohdistetut resurssit -viiteluettelosta. Jos ylätason tietue on työtilaus tai työtilauksen rivikohde,
tarkasta ylätason tietue resurssipreferenssien varalta.

Note:  Palvelutapaamisiin ei voi kohdistaa palveluresursseja, jotka ovat lähettäjiä.

6. Kun teknikko suorittaa tapaamisen, pyydä häntä täyttämään Todelliset ajat -osio osoittaakseen, milloin tapaaminen alkoi ja päättyi.
Lisäksi hän voi syöttää hänelle kohdistetun resurssitietueen Todellinen matka-aika  -kenttään, kuinka kauan hänellä kesti
päästä paikalle tapaamiseen.

Note:  Voit luoda palvelutapaamisia myös Palvelutapaamiset-välilehdestä.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

Palvelutapaamisten kentät

Kenttäpalvelutaitojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kohdista palveluresursseille taitoja osoittaaksesi, minkätyyppisiä töitä he voivat suorittaa. Voit myös
lisätä työtilauksiin ja työtyyppeihin vaadittuja taitoja, jotta töihin voi kohdistaa vain palveluresursseja,
joilla on tietyt taidot.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Taitojen asetusten määrittäminen

Ennen kuin luot taitoja, lisää taitojen viiteluettelot kenttäpalvelun sivuasetteluihin ja määritä,
kuka voi tarkastella ja luoda taitoja.

2. Taitojen luominen

Aloita taitojen käyttäminen luomalla perustaitoja organisaatiollesi. Kun kohdistat taitoja
palveluresursseille tai merkitset niitä pakollisiksi työtilauksiin ja työtyyppeihin, voit lisätä lisätietoja,
kuten taitotason ja keston.

3. Taitojen kohdistaminen palveluresursseille

Kohdista palveluresursseille taitoja, jotka edustavat heidän sertifikaattejaan ja erikoisalojaan.

4. Vaadittujen taitojen lisääminen työtilauksiin tai työtyyppeihin

Lisää työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin tai työtyyppeihin vaadittuja taitoja varmistaaksesi, että niihin kohdistetuilla
palveluresursseilla on oikeat taidot.
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Taitojen asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Ennen kuin luot taitoja, lisää taitojen viiteluettelot kenttäpalvelun sivuasetteluihin ja määritä, kuka
voi tarkastella ja luoda taitoja.

Note: Field Service Lightningin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

1. Mukauta sivuasetteluita.

a. Jos haluat voida lisätä vaadittuja taitoja työtyypeille, lisää Taitovaatimukset-viiteluettelo
työtyyppien sivuasetteluihin.

b. Jos haluat voida lisätä vaadittuja taitoja työtilauksille, lisää Taitovaatimukset-viiteluettelo
työtilausten sivuasetteluihin.

c. Jos haluat voida lisätä vaadittuja taitoja työtilausten rivikohteille, lisää
Taitovaatimukset-viiteluettelo työtilausten rivikohteiden sivuasetteluihin.

d. Jos haluat voida kohdistaa taitoja palveluresursseille, lisää Taidot-viiteluettelo
palveluresurssien sivuasetteluihin.

2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Sovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön

Sovelluksen mukautusoikeusLuovat, päivittävät ja poistavat taitoja
Määritykset-valikosta

Palveluresurssien muokkausoikeusTaitojen kohdistaminen palveluresursseille

Palveluresurssien lukuoikeusTarkastelevat palveluresurssien taitoja

Työtilausten, työtilausten rivikohteiden tai
työtyyppien muokkausoikeus

Lisäävät vaadittuja taitoja työtilauksiin,
työtilausten rivikohteisiin tai työtyyppeihin

Työtilausten, työtilausten rivikohteiden tai
työtyyppien lukuoikeus

Tarkastelevat työtilausten, työtilausten
rivikohteiden tai työtyyppien vaadittuja taitoja

3. Päätä, miten taitotasot määritetään.

Palveluresurssille, työtilaukseen, työtilauksen rivikohteeseen tai työtyyppiin kohdistetulla taidolla voi olla taitotaso väliltä 0–99,99.
Voit esimerkiksi tehdä näin:

• Käytä Taitotaso-kenttää osoittamaan työvuosien määrää.

• Luo matriisi, joka täsmää ammattikurssien määrän taitotason numeroihin.

Vihje:

• Jos haluat rajoittaa mahdollisia taitotasojen arvoja, voit luoda esimerkiksi vahvistussäännön, joka sallii vain 10:n kerrannaiset.

• Luo kenttätason ohje kertoaksesi käyttäjille, miten taitotaso määrittyy.
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Taitojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita taitojen käyttäminen luomalla perustaitoja organisaatiollesi. Kun kohdistat taitoja
palveluresursseille tai merkitset niitä pakollisiksi työtilauksiin ja työtyyppeihin, voit lisätä lisätietoja,
kuten taitotason ja keston.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taidot  ja valitse Field Service -osiosta Taidot.

2. Kirjoita nimi. Esimerkiksi Sertifioitu sähköteknikko.

3. Anna kuvaus.

4. Ohita ”Kohdista käyttäjiä”- ja ”Kohdista profiileja” -osiot, jotka koskevat Live Agentia.

5. Napsauta Tallenna.
Nyt voit kohdistaa taidon palveluresursseille tai merkitä sen pakolliseksi työtyyppeihin,
työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin.

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelun taitokentät

Taitojen kohdistaminen palveluresursseille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen kohdistaminen
resursseille:
• Palveluresurssien

muokkausoikeus

Kohdista palveluresursseille taitoja, jotka edustavat heidän sertifikaattejaan ja erikoisalojaan.

1. Siirry resurssiin, jolle haluat kohdistaa taidon.

2. Napsauta Taidot-viiteluettelosta Uusi palveluresurssin taito.

3. Valitse taito. Taidot täytyy luoda ennen kuin ne voidaan kohdistaa resursseille. Lisätietoja on
kohdassa Taitojen luominen.

4. Syötä taitotasoksi 0–99,99 sen perusteella, miten yrityksesi mittaa taitotasoa.

5. Syötä alkamispäivä ja tarvittaessa päättymispäivä. Jos teknikon täytyy esimerkiksi uusia
sertifikaattinsa tietylle taidolle puolen vuoden välein, voit syöttää päättymispäivän olemaan
kuusi kuukautta alkamispäivän jälkeen.

6. Napsauta Tallenna. Resurssin taito näytetään nyt hänen Taidot-viiteluettelossaan.

Vihje:  Voit helpottaa resurssin taitojen seuraamista lataamalla lisenssien ja sertifikaattien
kuvat hänen lisätietosivunsa Tiedostot-osioon.

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelun taitokentät
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Vaadittujen taitojen lisääminen työtilauksiin tai työtyyppeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vaadittujen taitojen
lisääminen työtilauksiin,
työtilausten rivikohteisiin tai
työtyyppeihin:
• Työtilausten, työtilausten

rivikohteiden tai
työtyyppien
muokkausoikeus

Lisää työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin tai työtyyppeihin vaadittuja taitoja varmistaaksesi, että
niihin kohdistetuilla palveluresursseilla on oikeat taidot.

Jos työtilauksen tai työtilauksen rivikohteen voi suorittaa vain palveluresurssi, jolla on tietyt taidot,
lisää tietueeseen vaadittuja taitoja. Vaaditut taidot auttavat lähettäjiä kohdistamaan tietueen
asiantuntevalle palveluresurssille. Voit yhä kohdistaa työtilauksen, työtilauksen rivikohteen tai
palvelutapaamisen palveluresurssille, joilla ei ole vaadittuja taitoja, eli vaaditut taidot toimivat
enemmänkin ehdotuksina kuin sääntönä.

Note:  Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja, voit käyttää täsmäyssääntöjä
varmistaaksesi, että tapaamiset kohdistetaan vain palveluresursseille, joilla on työtilauksessa
vaaditut taidot.

Jos monet työtilauksista vaativat samoja taitoja, suosittelemme lisäämään vaaditut taidot
työtyyppeihin säästääksesi aikaa ja pitääksesi prosessisi yhdenmukaisina. Kun lisäät vaaditun taidon
työtyyppiin, sitä käyttävät työtilaukset ja työtilausten rivikohteet perivät vaaditun taidon
automaattisesti. Jos esimerkiksi tiedät, että kaikki Klassinen jääkaappi -tuotteesi vuosittaiset
huoltotoimet vaativat Jääkaappihuolto-taidon ja vähintään taitotason 50, voit lisätä vaaditun taidon
Vuosihuolto-työtyyppiin. Kun asiakkaan jääkaapin vuosihuollolle luodaan työtilaus, työtyypin
lisääminen työtilaukseen lisää siihen myös vaaditun taidon.

Note:

• Kun luo työtilauksen työtyypistä, se perii työtyypin vaaditut taidot, mutta voit lisätä tai
poistaa työtilauksen vaadittuja taitoja.

• Työtyypin vaadittujen taitojen muuttaminen ei vaikuta siitä luotujen työtilausten
vaadittuihin taitoihin.

• Jos lisäät työtyypin olemassa olevaan työtilaukseen, työtilaus perii työtyypin vaaditut
taidot vain, jos sillä ei ole vielä vaadittuja taitoja. Sama pätee työtilausten rivikohteisiin.

• Työtilausten rivikohteet eivät peri työtilauksensa vaadittuja taitoja.

Vaaditun taidon lisääminen työtilaukseen, työtilauksen rivikohteeseen tai työtyyppiin:

1. Siirry tietueeseen, johon haluat lisätä vaadittuja taitoja.

2. Napsauta Taitovaatimukset-viiteluettelosta Uusi taitovaatimus.

3. Valitse taito. Taidot täytyy luoda ennen kuin ne voidaan lisätä vaatimuksena. Lisätietoja on kohdassa Taitojen luominen.

4. Syötä taitotasoksi 0–99,99  sen perusteella, miten yrityksesi mittaa taitotasoa.

5. Napsauta Tallenna. Taito näytetään nyt tietueen Taitovaatimukset-viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelun taitokentät

Ohjeita työtilausten käyttämiseen
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Toiminta-aikojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toiminta-aikojen luominen:
• Toiminta-aikojen

luontioikeus

Toiminta-aikojen
kohdistaminen
palveluresursseille:
• Palveluresurssien

muokkausoikeus

Toiminta-aikojen
kohdistaminen
palvelualueisiin:
• Palvelualueiden

muokkausoikeus

Toiminta-aikojen
kohdistaminen tileihin:
• Tilien muokkausoikeus

Määritä toiminta-aikoja ja kohdista niitä palvelualueisiin, palvelualueen jäsenille tai tileihin
osoittaaksesi niiden kenttäpalveluajat.

Note:

• Oletusarvoisesti vain järjestelmänvalvojat voivat tarkastella, luoda ja kohdistaa
toiminta-aikoja.

• Toiminta-aikoja ei näytetä palveluresurssien lisätietosivuilla, koska palveluresurssin ajat
voivat vaihdella sen mukaan, missä alueella hän työskentelee. Jos haluat nähdä
palveluresurssin toiminta-ajat tietyllä alueella, siirry hänen Palvelualueet-viiteluetteloonsa
ja napsauta alueesta Jäsenen numero. Tämä siirtää sinut palvelualueen jäsenen
lisätietosivulle, jossa näytetään jäsenen toiminta-ajat ja -päivät siltä ajalta, kun he kuuluvat
alueeseen.

• Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja, ajoituksen optimoija kohdistaa
palveluresursseja vain tapaamisiin, jotka sopivat resurssin alueen jäsentietueessa
kuvattuihin toiminta-aikoihin. Jos et käytä hallittavia paketteja, toiminta-ajat toimivat
enemmänkin ehdotuksena kuin sääntönä.

1. Napsauta Toiminta-ajat-välilehteä ja napsauta sitten Uusi.

2. Anna nimi, kuvaus ja aikavyöhyke.

3. Napsauta Tallenna.

4. Luo toiminta-aikojen Ajat-viiteluettelossa ajat jokaiselle päivälle. Jos toiminta-aikojen tulisi
esimerkiksi olla klo 8.00–17.00 maanantaista perjantaihin, luo viisi aikaa, yksi per päivä. Luo
yhdelle päivälle useita aikoja erottaaksesi tauot, kuten ruokatunnit: esimerkiksi Maanantai
klo 8.00–12.00  ja Maanantai klo 13.00–17.00.

Vihje:  Ajat eivät sisällä sisäänrakennettuja sääntöjä, mutta voit luoda Apex-käynnistimiä,
jotka rajoittavat aikojen asetuksia organisaatiossasi. Saatat esimerkiksi haluta rajoittaa
aikojen alkamis- ja päättymisajat puolen tunnin askelmiin tai estää päättymisaikoja
olemasta myöhempänä kuin klo 20.00.

5. Kohdista toiminta-ajat yhteen tai useampaan palvelualueeseen.

a. Siirry palvelualueen lisätietosivulle.

b. Valitse haluamasi toiminta-ajat alueen lisätietosivun Toiminta-ajat-hakukentästä ja tallenna muutoksesi.

6. Kohdista tarvittaessa eri toiminta-aikoja yhdelle tai useammalle alueen jäsenelle.

Palvelualueen jäsenet — eli palveluresurssit, jotka voivat työskennellä alueella — käyttävät automaattisesti palvelualueensa
toiminta-aikoja. Jos resurssi tarvitsee muut toiminta-ajat kuin hänen alueellaan on, luo erilliset toiminta-ajat Toiminta-ajat-välilehdestä.
Valitse sitten haluamasi toiminta-ajat palvelualueen jäsenen lisätietosivun Toiminta-ajat-hakukentästä.

Note:  Jos resurssin toiminta-ajat vastaavat hänen alueensa toiminta-aikoja, hänen toiminta-aikansa tarvitsevat ajat vain päiville,
jotka eroavat alueen toiminta-ajoista. Oletetaan esimerkiksi, että resurssin alueen toiminta-ajat ovat klo 8.00–17.00 maanantaista
perjantaihin, mutta resurssi työskentelee perjantaisin klo 10.00–19.00. Kun luot toiminta-aikoja resurssille, luo vain yksi aika:
Perjantai klo 10.00–19.00. Resurssi käyttää automaattisesti alueensa aikoja maanantaista torstaihin, mutta omaa
yksilöllistä aikaansa perjantaina.
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7. Kohdista toiminta-aikoja halutessasi yhdelle tai useammalle tilille tilin lisätietosivun Toiminta-ajat-hakukentästä. Tilin
toiminta-ajat auttavat lähettäjiä näkemään, milloin ajoittaa palvelutapaamisia asiakkaille. Jos esimerkiksi ABC Labs sallii teknikoiden
vierailla toimistollaan vain klo 8.00–12.00 maanantaista perjantaihin, voit luoda tätä toivomusta vastaavat toiminta-ajat.

KATSO MYÖS:

Toiminta-aikojen kentät

Field Service Lightning -raporttien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Luo raporttityyppejä seurataksesi kenttäpalveluiden etenemistä organisaatiossasi.

Voit luoda useita erilaisia mukautettuja raporttityyppejä pysyäksesi ajan tasalla kenttäpalvelutietueista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit, valitse Raporttityypit
ja napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

2. Valitse Ensisijainen objekti -alasvetoluettelosta kenttäpalveluobjekti, josta haluat raportoida:

Käytettävissä olevat
toissijaiset objektit

KuvausEnsisijainen objekti

Palvelualueet

Ajat

Tarkastele palvelualueiden ja
niiden jäsenten
toiminta-aikoja.

Toiminta-ajat

Kohdistetut resurssitVertaa tapaamisten
ajoitettujen ja todellisten
aikojen eroavaisuuksia ja
analysoi trendejä resurssien
kohdistamisessa tapaamisiin.

Palvelutapaamiset

Kohdistetut resurssit

Resurssin poissaolot

Resurssien kapasiteetit

Resurssipreferenssit

Palveluresurssin taidot

Palvelualueen jäsenet

Vertaa palveluresurssien
kapasiteetteja, poissaoloja ja
taitoja ja tarkastele alueita,
joihin he kuuluvat, sekä
palvelutapaamisia, joihin
heidät on kohdistettu. Näet
lisäksi mitkä tilit tai
työtilaukset ovat merkinneet
resurssit preferoiduiksi.

Palveluresurssit

Palvelutapaamiset

Palvelualueen jäsenet

Työtilaukset Työtilaus

Rivikohteet

Vertaa useiden eri
palvelualueiden
palvelutapaamisten,
työtilausten ja työtilausten
rivikohteiden määriä ja
tyyppejä, ja tarkastele alueisiin
kuuluvia palveluresursseja.

Palvelualueet
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Käytettävissä olevat toissijaiset
objektit

KuvausEnsisijainen objekti

Resurssipreferenssit

Palvelutapaamiset

Vertaa tietoja, kuten tapaamisten tai
rivikohteiden määrää per työtilaus tai
työtilauksen palvelualueita. Analysoi myös

Työtilaukset

Taitovaatimuksetmiten resurssipreferenssit ja
taitovaatimukset vaihtelevat työtilausten
välillä.

Työtilausten rivikohteet

Palvelutapaamiset

Taitovaatimukset

Vertaa tietoja, kuten työtilausten
rivikohteiden omistajia, kestoa ja aihetta,
ja tarkastele työtilausten rivikohteiden

Työtilausten rivikohteet

liitettyjä palvelutapaamisia ja
taitovaatimuksia.

TaitovaatimuksetVertaa tietoja, kuten työtyypin kestoa ja
taitovaatimuksia.

Työtyypit

Kenttäpalveluobjektit:

Resurssipreferenssit

Vertaa tilien resurssipreferenssejä ja
työtilauksia.

Tilit

Työtilaukset

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa omaisuuksiin liitettyjen työtilausten
määrää ja ominaisuuksia.

Omaisuudet

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa tapauksiin liitettyjen työtilausten
määrää ja ominaisuuksia.

Tapaukset

Kenttäpalveluobjektit:

Palvelutapaamiset

Analysoi yhteyshenkilöihin liitettyjä
palvelutapaamisia ja työtilauksia.

Yhteyshenkilöt

Työtilaukset

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa oikeutuksiin liitettyjen työtilausten
määrää ja ominaisuuksia.

Oikeutukset

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa palvelusopimuksiin liitettyjen
työtilausten määrää ja ominaisuuksia.

Palvelusopimukset

3. Täytä pakolliset kentät ja napsauta Seuraava.

Vihje:  Suosittelemme valitsemaan Tallennusluokka-alasvetoluettelosta Asiakastuen raportit tai Muut raportit.
Tämä on luokka, josta käyttäjät löytävät mukautetun raporttityypin Raportit-välilehdestä. Voit myös luoda oman kansion
kenttäpalveluraporteille. Tee valintasi Määritä raporttitietueiden joukko -sivulla.

4. Napsauta Tallenna.

5. Poista ja järjestä raportin asettelun kenttiä tarvittaessa.
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Field Service Lightningissa huomioitavia asioita
Tutustu näihin Field Service Lightning -ominaisuuksissa huomioitaviin asioihin ennen niiden määrittämistä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Field Service Lightningin rajoitukset

Tutustu Field Service Lightningin rajoituksiin.

Sijainnin seuraaminen Field Service Lightningissa

Kun lisäät tietyntyyppisiin kenttäpalvelutietueisiin katuosoitteen, Salesforce laskee osoitteen leveysasteen, pituusasteen ja sijainnin
tarkkuuden. Voit viitata näihin tietoihin, jotka ovat näkyvissä vain API:ssa, kaikissa mukautetuissa kenttäpalvelusovelluksissa.

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Tutustu tarkemmin tapoihin, joilla voit käyttää työtilauksia tehdäksesi liiketoiminnastasi sulavampaa.

Field Service Lightningin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Tutustu Field Service Lightningin rajoituksiin.

Linkitetyt artikkelit
Linkitetyt artikkelit ovat Knowledge-artikkeleita, joita on liitetty työtilauksiin tai työtilausten
rivikohteisiin. Ne sisältävät seuraavat rajoitukset.

• Artikkeli-widget ja syötteen artikkelityökalu eivät ole käytettävissä syötenäkymässä.

• Pikatoiminnot ja globaalit toiminnot eivät tue linkitettyjä artikkeleita.

• Knowledge-aloitussivun artikkelien työkalupalkki ei sisällä vaihtoehtoa, jolla voisit liittää
artikkeleita työtilauksiin tai työtilausten rivikohteisiin.

• Artikkelien Linkitetyt työtilaukset- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet -viiteluettelot eivät
ole käytettävissä Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

• Linkitetyt artikkelit ovat Vain luku -muotoisia Lightning Experiencessa tai
Salesforce1-sovelluksessa.

• Artikkelin linkin napsauttaminen syötekohteesta Lightning Experiencessa ohjaa sinut
artikkelin sivulle Salesforce Classiciin. Salesforce1-sovelluksessa linkitettyjä artikkeleita ei voi
avata syötekohteista.

Toiminta-ajat
Et voi luoda mukautettuja kenttiä toiminta-ajoille tai ajoille.

Palvelualueet

• Palvelualueiden hierarkia voi sisältää enintään 500 aluetta.

Työtilaukset

• Työtilausten hierarkia voi sisältää enintään 10 000 työtilausta.

• Työtilausten rivikohteiden hierarkia voi sisältää enintään 10 000 rivikohdetta.

Lightning Experiencessa
Hallittavat Field Service Lightning -paketit eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Salesforce1
Field Service Lightningin vakio-ominaisuudet ja hallittavat paketit ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksen kaikissa versioissa.
Ne sisältävät seuraavat rajoitukset:

• iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa:
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Et voi luoda palvelutapaamisia eikä Viimeisimmät-viiteluettelo ole käytettävissä.–

– Et voi luoda uusia palveluresursseja tai poissaoloja eikä palveluresurssien tai poissaolojen Viimeisimmät-viiteluettelo ole
käytettävissä.

• Viiteluettelon kautta luoduissa kenttäpalvelutietueissa ylätason tietueen osoittavaa kenttää ei täytetä ennen kuin tallennat
tietueen. Tämä koskee kaikkia Salesforce1-versioita. Kun luot esimerkiksi palvelutapaamisen työtilauksen
Palvelutapaamiset-viiteluettelosta, Ylätason tietue  -kenttä on tyhjä, kunnes napsautat Tallenna. Kun tietue on luotu,
ylätason tietueen kenttä osoittaa ylätason työtilauksen tavalliseen tapaan.

• Lähettäjän konsoli, joka kuuluu hallittaviin paketteihin, ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Sijainnin seuraaminen Field Service Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun lisäät tietyntyyppisiin kenttäpalvelutietueisiin katuosoitteen, Salesforce laskee osoitteen
leveysasteen, pituusasteen ja sijainnin tarkkuuden. Voit viitata näihin tietoihin, jotka ovat näkyvissä
vain API:ssa, kaikissa mukautetuissa kenttäpalvelusovelluksissa.

Tämä ”geokoodauksena” tunnettu sijaintitietojen ominaisuus on käytössä kaikissa tuetuissa
kenttäpalveluobjekteissa, kun otat Field Service Lightningin käyttöön. API:ssa näet arvot kolmesta
seuraavasta kentästä työtilauksissa, työtilausten rivikohteissa, palvelutapaamisissa, palvelualueissa,
resurssien poissaoloissa ja palvelualueiden jäsenissä:

KuvausKentän nimi

Katuosoitteen leveysaste.Latitude

Katuosoitteen pituusaste.Longitude

Leveysasteen ja pituusasteen tarkkuus. Tämä
kenttä sisältää jonkin seuraavista arvoista, jotka
on luetteloitu tarkimmasta epätarkimpaan:

GeocodeAccuracy

• Address  — Samassa rakennuksessa

• NearAddress  — Osoitetta lähellä

• Block  — Korttelin keskipiste

• Street  — Kadun keskipiste

• ExtendedZip  — Laajennetun
postinumeroalueen keskipiste

• Zip  — Postinumeroalueen keskipiste

• Neighborhood  — Kaupunginosan
keskipiste

• City  — Kaupungin keskipiste

• County  — Piirikunnan keskipiste

• State  — Osavaltion keskipiste

• Unknown  — Osoitteelle ei löytynyt
vastaavuutta (jos osoite on esimerkiksi
virheellinen)
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Geokoodaustietojen pitäminen ajan tasalla
Salesforce päivittää nämä kolme geokoodauskenttää säännöllisesti varmistaakseen niiden paikkansapitävyyden. Nämä päivitykset
hoitaa ”päivityssäännöiksi” kutsuttu ominaisuus (koska ne pitävät datasi päivitettyinä ja ajankohtaisina!). Tietueen geokoodauskentät
päivitetään, kun:

• Tietue luodaan tai päivitetään

• Tietuetyypin päivityssääntö deaktivoidaan tai aktivoidaan uudelleen

Note:

• Anna geokoodauskentille hetki aikaa päivittyä. Käsittelyn esto vaihtelee kerralla päivitettävien tietueiden määrän mukaan.

• Jos joukkogeokoodaus ei ole käytössä päivityssäännössä, säännön aktivoinnin kumoaminen tai aktivointi uudelleen ei
päivitä geokoodauskenttiä. Joukkogeokoodaus on käytössä oletusarvoisesti.

Voit valvoa tietueen geokoodaustietojen tilaa useilla eri tavoilla.

• Jos käytössäsi on Salesforce Classic:

Lisää Päivitä tämä tietue Data.com-palvelulla -viiteluettelo seurattavien tietueiden lisätietosivun sivuasetteluun. Viiteluetteloon
sisältyy:

– Aika, jolloin tietueen geokoodaustiedot viimeksi päivitettiin.

– Tietueen geokoodauksen tila. Lisätietoja kustakin tilasta on kohdassa Data.com Clean -päivitystilat. Synkronoitu-tila
tarkoittaa, että geokoodaustietosi ovat ajan tasalla.

– Päivitä-linkki, joka sallii sinun suorittaa päivityksen manuaalisesti heti.

• Jos käytössäsi on Lightning Experience:

Valitse tietueen toimintojen alasvetovalikosta Tarkasta päivitystila nähdäksesi sen geokoodauksen tilan.

Palvelun peruminen
Jos käytät jo muuta geokoodauspalvelua etkä halua käyttää tätä ominaisuutta, voit perua Field Service Lightning -geokoodauspalvelun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Data.com  ja valitse Data.com-hallinta-osiosta Päivitystoiminnon säännöt.

2. Etsi Field Service Lightning -merkinnät ja napsauta Poista aktivointi näiden sääntöjen vierestä:

• Geocodes for Work Order Address (Geokoodit työtilauksen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Work Order Line Item Address (Geokoodit työtilauksen rivikohteen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Service Appointment Address (Geokoodit palvelutapaamisen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Service Territory Address (Geokoodit palvelualueen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Service Territory Member Address (Geokoodit palvelualueen jäsenen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Resource Absence Address (Geokoodit resurssin poissaolon Osoite-kentälle)
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Note:

• Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja, geokoodauksen peruminen tarkoittaa, että leveysastetta, pituusastetta
ja geokoodin tarkkuutta ei enää lasketa kenttäpalvelutietueille. Ajoituksen optimoija ei toimi oikein ilman näitä geokoodaustietoja.

• Jos käytit työtilauksia ennen Winter ’17 -julkaisua, Field Service Lightningin ottaminen käyttöön ottaa myös geokoodauksen
käyttöön kaikille organisaatiosi työtilauksille ja täyttää niiden geokoodauskentät. Jos et ota Field Service Lightningia käyttöön,
geokoodausominaisuus ei ole käytettävissä työtilauksille.

KATSO MYÖS:

Field Service Lightningin määrittäminen

Ohjeita Field Service Lightningille

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita
Tutustu tarkemmin tapoihin, joilla voit käyttää työtilauksia tehdäksesi liiketoiminnastasi sulavampaa.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Työtilausten sovittaminen tukiprosessiisi

Työtilaukset ovat hyödyllinen tukityökalu varsinkin, jos tarjoat paikan päällä tapahtuvia palveluita. Voit yhdistää työtilauksia tukiprosessiisi
useilla eri tavoilla.

Miten työtilausten hinnoittelu toimii?

Työtilauksilla ja työtilausten rivikohteilla on useita hinnoitteluun liittyviä kenttiä. Katso miten ne vaikuttavat toisiinsa ja miten sinun
kannattaa käyttää niitä.

Apex-koodiesimerkkejä työtilauksille

Käytä näitä Apex-esimerkkejä mukauttaaksesi ja automatisoidaksesi työtilausten roolia tukiprosessissasi.

Työtilausten sovittaminen tukiprosessiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilaukset ovat hyödyllinen tukityökalu varsinkin, jos tarjoat paikan päällä tapahtuvia palveluita.
Voit yhdistää työtilauksia tukiprosessiisi useilla eri tavoilla.

Tässä on joitakin suositeltuja lähestymistapoja:

Miten työtilaukset auttavat tilanteessaTilanne

Rikkinäisen tuotteen korjaaminen: Asiakas
ostaa sinulta tuotteen (esimerkiksi auton). Heillä
on ongelmia tuotteen kanssa, joten he soittavat
sinulle ilmoittaakseen siitä. Agentti luo puhelusta
tapauksen ja päättää, että asiakkaan luokse on
lähetettävä teknikko tuotteen korjaamiseksi.

1. Agentti luo tuotteelle ”Korjaa tuote”
-työtilauksen omaisuudella ja kirjoittaa
ongelman lyhyen kuvauksen.

2. Agentti luo työtilaukseen palvelutapaamisen
ja kohdistaa sen vapaalle palveluresurssille.

3. Palveluresurssi lähetetään korjaamaan tuote.

4. Palveluresurssi huomaa, että häneltä
puuttuu tärkeä varaosa. Hän muuttaa
palvelutapaamisen tilaksi Valmis  ja luo
työtilaukseen toisen palvelutapaamisen
varaosan asentamista varten.
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Miten työtilaukset auttavat tilanteessaTilanne

5. Kun varaosa on asennettu ja toinen tapaaminen on suoritettu,
valittu palveluresurssi muuttaa palvelutapaamisen ja sen
ylätason työtilauksen tilaksi Valmis.

6. Agentti sulkee tapauksen.

Ennakoivan huollon suorittaminen: Asiakas ostaa sinulta
tuotteen ja vakuuttaa sen viisi vuotta kestävällä

1. Palveluagentti luo tuotteelle "Vuosittainen huoltotarkistus"
-työtilauksen.

takuuhuoltosopimuksella. Sopimus myöntää asiakkaalle vuosittain
2. Agentti lisää työtilaukseen rivikohteita, jotka edustavat

teknikolle tarkoitettuja huoltotoimia.
yhden ennakoivan huoltotarkistuksen. Vuosittainen huoltotarkistus
on kuvattu Salesforcessa oikeutuksena, joka on linkitetty
tuotetietueeseen. 3. Agentti luo työtilaukseen palvelutapaamisen ja kohdistaa sen

palveluresurssille.

4. Palveluresurssi lähetetään suorittamaan huoltotarkastus.

5. Kun työtilauksen rivikohteet valmistuvat, resurssi muuttaa
niiden tilaksi Valmis. Kun kaikki rivikohteet ovat valmiita,
resurssi muuttaa palvelutapaamisen ja sen ylätason työtilauksen
tilaksi Valmis.

6. Kun tuote tarkastetaan taas ensi vuonna, agentti voi kloonata
tämän työtilauksen nopeasti.

Nämä lähestymistavat ovat tyypillisiä työtilausten käyttötapoja, mutta voit mukauttaa niitä monin eri tavoin sinulle sopivalla tavalla. Alla
on joitakin esimerkkejä.

• Luo omaisuuksiin, tapauksiin ja tileihin Uusi työtilaus -pikatoiminto.

Note:  Oikeutukset ja palvelusopimukset eivät tue pikatoimintoja.

• Määritä työtilauksille pikatoiminto, joka päivittää uusien työtilausten tili-, omaisuus- ja yhteyshenkilökentät automaattisesti vastaamaan
niiden ylätason tietuetta.

• Jos organisaatiosi käyttää hierarkkisia omaisuuksia, voit seurata tiettyjä alatehtäviä tarkemmin liittämällä työtilausten rivikohteita eri
omaisuuksiin. Esimerkiksi ”Auto”-omaisuuteen linkitetyllä työtilauksella voi olla rivikohde, joka on linkitetty alitason
”Ajovalot”-omaisuuteen. Voit lisätä Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelon omaisuuksien sivuasetteluihin salliaksesi käyttäjien tarkastella
kaikkia omaisuuteen liittyviä rivikohteita.

Apex-koodiesimerkkejä, joita voit käyttää työtilausten mukauttamiseen organisaatiossasi, löytyy kohdasta Apex-koodiesimerkkejä
työtilauksille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtilausten määrittäminen

397

Field Service Lightningissa huomioitavia asioitaAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Miten työtilausten hinnoittelu toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilauksilla ja työtilausten rivikohteilla on useita hinnoitteluun liittyviä kenttiä. Katso miten ne
vaikuttavat toisiinsa ja miten sinun kannattaa käyttää niitä.

Työtilaukset sisältävät seuraavat hinnoitteluun liittyvät kentät. Jos aiot käyttää näitä kenttiä, lisää ne
työtilausten sivuasetteluihin.

Mitä se edustaaTyötilauksen kenttä

(Vain luku) Työtilauksen kaikkien rivikohteiden
alennusten painotettu keskiarvo. Se voi olla mikä
tahansa positiivinen luku, enintään 100.

Alennus

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden
kokonaissumma ennen alennuksia ja veroja.

Välisumma

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden
kokonaissumma alennusten ja verojen jälkeen.

Kokonaishinta

(Vain luku) Työtilauksen kokonaishinta sisältäen
verot.

Kokonaissumma

Työtilaukseen liitetty hintakirja. Kun lisäät
hintakirjan työtilaukseen, voit linkittää

Hintakirja

työtilauksen jokaisen rivikohteen hintakirjassa
olevaan tuotteeseen.

Työtilauksen kokonaisvero valuuttamuodossa.
(Älä syötä prosenttilukua). Jos työtilauksen

Vero

kokonaishinta on esimerkiksi 100 $, syötä 10 $
lisätäksesi 10 prosentin veron. Voit antaa
numeron joko valuuttamerkin kanssa tai ilman
kahden desimaalin tarkkuudella.

Lisäksi työtilausten rivikohteet sisältävät nämä hinnoitteluun liittyvät kentät. Jos aiot käyttää näitä kenttiä, lisää ne työtilausten rivikohteiden
sivuasetteluihin.

Mitä se edustaaTyötilauksen rivikohteen kenttä

Rivikohteen välisummaan sovellettava alennusprosentti. Voit antaa
numeron joko prosenttimerkin kanssa tai sitä ilman kahden
desimaalin tarkkuudella.

Alennus

(Vain luku) Rivikohteen yksikköhinta kerrottuna määrällä.Välisumma

(Vain luku) Rivikohteen välisumma alennuksilla. Tämä kenttä on
tyhjä, kunnes lisäät yksikköhinnan ja tallennat rivikohteen.

Kokonaishinta
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Mitä se edustaaTyötilauksen rivikohteen kenttä

(Vain luku) Rivikohteen (tuotteen) hinta, niin kuin se määritetty
vastaavassa hintakirjamerkinnässä. Jos tuotetta ei ole valittu,
luettelohinta on oletusarvoisesti nolla.

Luettelohinta

Note:  Kun valitset rivikohteeseen linkitettävän tuotteen,
näet tuotteen luettelohinnan sen nimen ja tunnuksen
vieressä hakuikkunassa. Luettelohinta-kenttä täytetään, kun
tallennat rivikohteen.

Rivikohdetta vastaavan tuotteen nimi. Hakuluettelossa näytetään
vain tuotteet, jotka sisältyvät ylätason työtilauksen hintakirjaan.

Tuote

Kun valitset tuotteen ja tallennat rivikohteen, rivikohteen seuraavat
kentät täytetään:

• Luettelohinta

• Yksikköhinta

• Välisumma

• Kokonaishinta

Note:  Tuote-kenttä ei tue suoramuokkausta. Jos haluat
muuttaa rivikohteen tuotetta, napsauta Muokkaa. Tuotteen
lisääminen päivittää luettelohinnan, yksikköhinnan,
välisumman ja kokonaishinnan uuden tuotteen vastaavan
hintakirjamerkinnän perusteella.

Työtilauksen rivikohteen yksikköhinta on oletusarvoisesti
hintakirjasta saatu rivikohteen luettelohinta, mutta voit muuttaa
sitä.

Yksikköhinta

Kun täytät työtilausten ja niiden rivikohteiden hintakenttiä, pidä nämä ohjeet mielessäsi:

• Jos haluat soveltaa työtilaukseen alennusta, lisää se rivikohteiden tasolla. Jos työtilauksellasi ei ole rivikohteita, sen alennus on nolla.

• Kun täytät työtilauksen hintakenttiä, täytä vain Hintakirja- ja Vero-kentät. Alennus-, Välisumma-, Kokonaishinta-
ja Kokonaissumma-kentät lasketaan automaattisesti rivikohteiden kenttien perusteella.

• Kun täytät työtilauksen rivikohteen hintakenttiä, täytä vain Tuote- ja Alennus-kentät. Välisumma-, Kokonaishinta-,
Luettelohinta- ja Yksikköhinta-kentät lasketaan automaattisesti rivikohteen muiden kenttien perusteella.

• Työtilausten rivikohteiden ei tarvitse olla linkitettynä tuotteeseen. Saatat esimerkiksi haluta käyttää työtilausten rivikohteiden tehtävien
seuraamiseen. Muista kuitenkin, että jos Tuote-kenttä on tyhjä, et voi käyttää Luettelohinta-, Yksikköhinta-, Alennus-,
Määrä-, Välisumma- tai Kokonaishinta-kenttiä.

Note:

• Et voi poistaa työtilaukseen linkitettyä hintakirjaa.

• Et voi poistaa työtilauksen rivikohteeseen linkitettyä tuotetta.

• Et voi poistaa työtilauksen rivikohteeseen linkitettyä hintakirjamerkintää. Hintakirjamerkinnät linkitetään työtilausten rivikohteisiin
Tuote-hakukentän kautta.

• Et voi poistaa hintakirjaa työtilauksesta, jos työtilauksen rivikohteita on linkitetty sen tuotteisiin.
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• Tuotteita ei voi lisätä työtilausten rivikohteisiin Lightning Experiencessa. Käytä Salesforce Classicia tai API:a. Jos työtilauksen
rivikohde luotiin Salesforce Classicissa ja se sisältää tuotteen, sen määrä ja yksikköhinta voidaan päivittää Lightning Experiencessa,
mutta tuotetta ei.

KATSO MYÖS:

Työtilausten kentät

Työtilausten rivikohteiden kentät

Työtilausten määrittäminen

Apex-koodiesimerkkejä työtilauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Käytä näitä Apex-esimerkkejä mukauttaaksesi ja automatisoidaksesi työtilausten roolia
tukiprosessissasi.

Vihje:  Onko Apex sinulle vieras? Lue Force.com Apex Code Developer’s Guide.

Esimerkkikäynnistin 1
Tämä käynnistin estää käyttäjiä sulkemasta työtilausta, ellei sen kaikkia rivikohteita ole suljettu.
Tämä on hyvä tapa varmistaa, että kaikki ajoitetut tehtävät suoritetaan loppuun.

Työtilausten käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työtilaukset  ja valitse
Työtilaukset-osiosta Käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger ValidateWorkOrderLineItem on WorkOrder (before update) {
for(WorkOrder w : Trigger.New) {

if(w.Status =='Closed'){
List<WorkOrderLineItem> woLineItemList = [Select wo.Status

From WorkOrderLineItem wo where wo.WorkOrderId=:w.Id];
if(woLineItemList.isEmpty()==false){

for(WorkOrderLineItem woLineItem : woLineItemList){
if(woLineItem.Status != 'Closed'){

w.addError('You cannot close a work order until all of its
line items are closed.');

}
}

}
}

}
}
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Esimerkkikäynnistin 2

Tämä käynnistin sulkee tapauksen automaattisesti, kun sen työtilaus merkitään suljetuksi. Jos tapauksella on useita työtilauksia,
käynnistin käynnistyy, kun ensimmäinen työtilaus merkitään suljetuksi. Tällä tavalla tukiagenttien ei tarvitse sulkea tapausta
manuaalisesti, kun siihen liittyvät työt on tehty.

trigger CloseCaseWhenWoId on WorkOrder (after update) {
for (WorkOrder wo: Trigger.new) {

try {
if (wo.Status == 'closed') {

Case ca = [SELECT Status from case where id = :wo.CaseId];
ca.Status ='closed';
update ca;

}
} catch (Exception e) {

}
}

}

Käynnistin 2 - Yksikkötesti
Voit määrittää Apex-yksikkötestejä Developer Console -konsolista tarkastaaksesi koodisi ongelmien varalta. Jotta kaikki sujuisi
ongelmitta, Salesforce vaatii, että testit kattavat vähintään kolme neljäsosaa Apex-koodisi riveistä. Tämä yksikkötesti koskee
esimerkkikäynnistintä 2.

@isTest
private class WOTriggerTest {

static testMethod void validateWO() {
Case ca = new Case();
ca.Origin ='Phone';
ca.Status ='new';
insert(ca);

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.Subject = 'test';
wo.Status ='closed';
wo.CaseId = ca.Id;
insert(wo);
update(wo);
Case ca1 = [SELECT Status from Case where id= :ca.Id];
System.assertEquals('Closed', ca1.Status);

}
}

Työtilauksen Apex-luokka
Apex-luokat pienentävät käynnistimiäsi ja tekevät Apex-koodin uudelleenkäyttämisestä ja ylläpitämisestä helpompaa. Tämä luokka,
johon voit viitata käynnistimissä, luo työtilauksen ja yhden rivikohteen.

public class CreateWorkOrderLineItem{
public WorkOrderLineItem createWorkOrderLineItem(){

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.subject ='title';
insert wo;
WorkOrderLineItem woli = new WorkOrderLineItem();
woli.workOrderId = wo.Id;
woli.description = 'abcd';
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return woli;
}
}

Työtilauksen Apex-luokka yksikkötesti
Tämä yksikkötesti koskee työtilauksen Apex-luokkaa.

@isTest
public class TestWorkOrderLineItem {

static testMethod void testCreateWorkOrderLineItem()
{

CreateWorkOrderLineItem cwoLi = new CreateWorkOrderLineItem();
cwoLi.createWorkOrderLineItem();

}
}

KATSO MYÖS:

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Työtilausten kentät

Ohjeita Field Service Lightningille
Katso, miten ja milloin Field Service Lightning -ominaisuuksia kannattaa käyttää.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

Palvelutapaaminen on kenttäpalveluteknikon tapaaminen, jossa hän suorittaa töitä asiakkaalle. Opettele luomaan ja hallitsemaan
palvelutapaamisia.

Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele luomaan ja hallitsemaan palveluresursseja.

Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa tiimisi suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele luomaan ja hallitsemaan
palvelualueita.

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtilaukset auttavat tuotteelle suoritettavien tehtävien seurantaa. Opettele luomaan ja hallitsemaan työtilauksia.

Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa

Voit liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita auttaaksesi kenttäteknikkojasi löytämään tärkeät
toimintaohjeet, oppaat, tekniset tiedot ym.
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Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelutapaamisten
tarkasteleminen:
• Palvelutapaamisten

lukuoikeus

Palvelutapaamisten
luominen:
• Palvelutapaamisten

luontioikeus

Palvelutapaamisten
poistaminen:
• Palvelutapaamisten

poisto-oikeus

Palveluresurssien
kohdistaminen
palvelutapaamisiin:
• Palvelutapaamisen

muokkausoikeus JA
palveluresurssien
tarkasteluoikeus

Palvelutapaaminen on kenttäpalveluteknikon tapaaminen, jossa hän suorittaa töitä asiakkaalle.
Opettele luomaan ja hallitsemaan palvelutapaamisia.

Palvelutapaamisten tarkasteleminen
Tarkastele palvelutapaamisia Palvelutapaamiset-välilehdestä. Palvelutapaamiset näytetään
myös useiden tietueiden lisätietosivuilla:

• Palveluresurssille kohdistetut tapaamiset näytetään hänen lisätietosivunsa
Palvelutapaamiset-viiteluettelossa.

• Tietueeseen liittyvät palvelutapaamiset näytetään tietueen lisätietosivun
Palvelutapaamiset-viiteluettelossa. Tileillä, omaisuuksilla, mahdollisuuksilla, työtilauksilla ja
työtilausten rivikohteilla voi olla useita palvelutapaamisia.

Palvelutapaamisten luominen
Luo palvelutapaamisia Palvelutapaamiset-välilehdestä tai tuetun tietueen
Palvelutapaamiset-viiteluettelosta. Et voi luoda palvelutapaamisia palveluresurssin
Palvelutapaamiset-välilehdestä, mutta voit kohdistaa resurssin olemassa oleviin
palvelutapaamisiin.

Palvelutapaamisten poistaminen
Voit poistaa palvelutapaamisen osoittaaksesi, että se on peruutettu. Tietueen poistaminen
poistaa sen alitason palvelutapaamiset.

Palvelutapaamisten liittäminen muihin tietueisiin

Palvelutapaamisilla on aina ylätason tietue, joka voi olla työtilaus, työtilauksen rivikohde,
mahdollisuus, tili tai omaisuus. Ylätason tietueen tyyppi kertoo sinulle palvelutapaamisen
luonteen:

• Työtilausten ja työtilausten rivikohteiden palvelutapaamiset tarjoavat yksityiskohtaisemman
näkymän suoritettavasta työstä. Vaikka työtilaukset ja työtilausten rivikohteet sallivat sinun
syöttää tehtävän yleisiä tietoja, syötä ajoitus- ja omistustiedot palvelutapaamisiin.

• Omaisuuksien palvelutapaamiset edustavat omaisuudelle suoritettavia töitä.

• Tilien palvelutapaamiset edustavat tilille suoritettavia töitä.

• Mahdollisuuksien palvelutapaamiset edustavat mahdollisuuteen liittyviä töitä.

Oletetaan esimerkiksi, että luot työtilauksen seurataksesi asiakkaan vuosittaisia jääkaappihuoltoja.
Luot työtilauksen Palvelutapaamiset-viiteluettelosta Vuosihuolto-tapaamisen.

Tapaamisen aikana teknikko suorittaa suurimman osan huollosta, mutta päättää, että hänen
täytyy tilata ja asentaa varaosa. Kun tapaaminen on suoritettu, työtilaukseen luodaan toinen palvelutapaaminen asennuksen
seuraamiseksi. Kun toinen tapaaminen on suoritettu ja teknikko päättää, että jääkaappi toimii taas, työtilaus voidaan sulkea.

Palvelutapaamisten tilojen ymmärtäminen
Palvelutapaamisilla on kaksi tilakenttää: Tila  ja Lähetyksen tila. Palvelutapaamisen Tila-kenttä täytetään automaattisesti
tämänhetkisen ajan ja tapaamisen ajoitettujen alkamis- ja päättymisaikojen, todellisten alkamis- ja päättymisaikojen sekä lähetyksen
tilan perusteella. Tila-valintaluettelo sisältää seuraavat arvot, jotka lasketaan seuraavalla tavalla:

• Ei ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä.

• Ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty.

• Lähetetty: Lähetyksen tila  -arvoksi on muutettu Lähetetty.

• Kesken: Todellinen alkamisaika  -kenttä on täytetty, mutta Todellinen päättymisaika  -kenttä on tyhjä.

• Valmis: Todellinen alkamisaika- ja Todellinen päättymisaika  -kentät on täytetty.
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• Peruutettu: Lähetyksen tila -arvoksi on muutettu Peruutettu.

• Jätetty välistä: Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty,
Todellinen alkamisaika- ja Todellinen päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä Ajoitettu
päättymisaika  on mennyt.

• Kestää pitkään: Tapaamisen tila on Kesken, mutta Ajoitettu päättymisaika  on mennyt.

• Myöhässä: Tapaamisen tila on Ajoitettu  ja tämänhetkinen aika on Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu
päättymisaika  -arvojen välissä.

Palvelutapaamisen tila ei ole riippuvainen sen ylätason tietueen tilasta.

Lähetyksen tila  -kenttä osoittaa, onko kohdistetulle palveluresurssille ilmoitettu tapaamisesta. Se on muokattavissa oleva
kenttä, jolla on kaksi arvoa:

• Lähetetty: Kohdistetulle palveluresurssille on ilmoitettu tapaamisesta. Tämän arvon valitseminen muuttaa tapaamisen
Tila-arvoksi Lähetetty. Tämä arvo voidaan valita vain, kun tapaamisen Tila on Ei ajoitettu  tai Ajoitettu.

• Peruutettu: Tapaaminen on peruutettu. Tämän arvon valitseminen muuttaa tapaamisen Tila-arvoksi Peruutettu.

Note:  Et voi luoda muita arvoja näille tilakentille. Jos haluat, että palvelutapaamisen tilaa voi muokata, käytä mukautettuja
kenttiä.

KATSO MYÖS:

Palvelutapaamisten kentät
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Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palveluresurssien
tarkasteleminen:
• Palveluresurssien

lukuoikeus

Palveluresurssien luominen:
• Palveluresurssien

luontioikeus

Palveluresurssien
kohdistaminen
palvelutapaamisiin:
• Palvelutapaamisten

muokkausoikeus JA
palveluresurssien
tarkasteluoikeus

Palveluresurssien aktivoinnin
kumoaminen:
• Palveluresurssien

muokkausoikeus

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele luomaan ja
hallitsemaan palveluresursseja.

Palveluresurssien tarkasteleminen
Tarkastele palveluresursseja Palveluresurssit-välilehdestä. Lisäksi:

• Palvelutapaamiseen kohdistetut resurssit näytetään sen lisätietosivun Kohdistetut resurssit
-viiteluettelossa.

• Palvelualueeseen kuuluvat resurssit näytetään sen lisätietosivun Palvelualueen jäsenet
-viiteluettelossa.

Palveluresurssien luominen
Luo palveluresursseja Palveluresurssit-välilehdestä. Käyttäjällä voi olla enintään kaksi häneen
liittyvää palvelutietuetta, jos kummallakin niistä on eri resurssin tyyppi (Teknikko tai Lähettäjä).

Palveluresurssien kohdistaminen palvelutapaamisiin
Kohdista palvelutapaamiseen resurssi sen lisätietosivun Kohdistetut resurssit -viiteluettelosta.
Voit tarvittaessa muokata viiteluettelon asettelua Määritykset-valikon Kohdistetut resurssit
-osiosta. Voit kohdistaa tapaamiseen useita resursseja.

Palveluresurssien aktivoinnin kumoaminen
Valvontatarkoituksia varten resursseja ei voi poistaa, mutta niiden aktivoinnin voi kumota. Kumoa
käyttäjän aktivointi poistamalla Aktiivinen-valintaruudun valinta hänen lisätietosivultaan.

Käyttäjän aktivoinnin kumoaminen kumoaa myös hänelle liitetyn palveluresurssin aktivoinnin.
Et voi luoda ei-aktiiviseen käyttäjään linkitettävää palveluresurssia.

Palveluresurssien aikataulujen tarkasteleminen
Palvelutapaamiset-viiteluettelo näyttää kaikki tapaamiset, joihin resurssi on kohdistettu, kun
taas resurssin Poissaolot-viiteluettelo sallii sinun määrittää ajanjaksoja, jolloin resurssi ei ole
saatavilla töihin. Ellet käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja ja ajoituksen optimointia,
resursseja voidaan kohdistaa tapaamisiin heidän poissaoloistaan riippumatta.

Vihje:  Luo käynnistin, joka lähettää valvojalle hyväksymispyynnön, kun resurssi luo
poissaolon.

Jos et käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja, yksittäisille palveluresursseille ei ole
käytettävissä kalenterinäkymää.

Preferoitujen palveluresurssien lisääminen tileihin
Voit merkitä yksittäisiä palveluresursseja preferoiduiksi, pakollisiksi tai poissuljetuiksi tietyille tileille tai työtilauksille. Työtilaukset
perivät niihin liittyvän tilin resurssipreferenssit.

Lisää tiliin tai työtilaukseen preferenssejä Resurssipreferenssit-viiteluettelosta. Valitse vain palveluresurssi ja preferenssitaso ja tallenna
muutoksesi.

Resurssipreferenssit toimivat enemmänkin ehdotuksina kuin vaatimuksena. Voit kohdistaa palvelutapaamisen edelleen mille tahansa
resurssille riippumatta työtilauksen resurssipreferensseistä.

KATSO MYÖS:

Palveluresurssien määrittäminen

Palveluresurssien kentät
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Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelualueiden
tarkasteleminen:
• Palvelualueiden

lukuoikeus

Palvelualueiden luominen:
• Palvelualueiden

luontioikeus

Palvelualueiden
poistaminen:
• Palvelualueiden

poisto-oikeus

Palveluresurssien
kohdistaminen
palvelualueisiin:
• Palvelualueiden

muokkausoikeus

Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa tiimisi suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele
luomaan ja hallitsemaan palvelualueita.

Palvelualueiden tarkasteleminen
Tarkastele palvelualueita Palvelualueet-välilehdestä. Voit tarkastella palveluresurssin alueita
myös hänen lisätietosivunsa Palvelualueet-viiteluettelosta.

Palvelualueiden luominen
Jos haluat käyttää palvelualueita, päätä, mitkä alueet sinun täytyy luoda. Riippuen yrityksesi
toimintatavoista, voit haluta luoda alueita kaupunkien, piirikuntien tai muiden tekijöiden
perusteella. Jos aiot laatia palvelualueiden hierarkian, luo korkeimman tason alueet ensin.
Palvelualueiden hierarkia voi sisältää enintään 500 aluetta.

Luo palvelualueita Salesforcen Palvelualueet-välilehdestä. Kun olet luonut alueen, voit lisätä
siihen jäseniä Palvelualueen jäsenet -viiteluettelosta. Palvelualueen jäsenet ovat alueen sisällä
työskenteleviä resursseja. Heidän liittämisensä alueeseen varmistaa, että heidät kohdistetaan
heidän kotipesäänsä lähellä oleviin tapaamisiin.

Palvelualueiden kohdistaminen palveluresursseille
Voit linkittää palveluresurssin useisiin alueisiin osoittaaksesi, missä hän voi työskennellä. Kohdista
resurssille alueita hänen lisätietosivunsa Palvelualueet-viiteluettelosta tai alueen lisätietosivun
Palvelualueen jäsenet -viiteluettelosta.

Kun kohdistat resurssille alueen, käytä Tyyppi-kenttää osoittaaksesi, onko se resurssin
ensisijainen alue, toissijainen alue vai uudelleensijoitusalue.

• Ensisijainen alue on tavallisesti alue, jossa resurssi työskentelee useimmin — esimerkiksi
lähellä kotipesäänsä. Resursseilla voi olla vain yksi ensisijainen alue.

• Toissijaiset alueet ovat alueita, joihin resurssi voidaan kohdistaa tarvittaessa. Resurssilla voi
olla useita toissijaisia alueita.

• Uudelleensijoitusalueet edustavat väliaikaisia siirtoja. Jos käytät hallittavia Field Service
Lightning -paketteja ja ajoituksen optimointia, uudelleensijoitusalueita sisältävät resurssit
kohdistetaan aina uudelleensijoitusalueidensa sisäisiin palveluihin määritettyjen
uudelleensijoituspäivien aikana. Jos resursseilla ei ole uudelleensijoitusaluetta, ensisijaisia
alueita käytetään toissijaisia ennen.

Palvelualueiden poistaminen
Et voi poistaa palvelualuetta, jos se sisältää palvelutapaamisia. Jos yrität poistaa sen, sinua pyydetään kohdistamaan tapaamiset
toiseen alueeseen.

Jos poistat jäseniä sisältävän palvelualueen, jäseninä olleilla resursseilla ei ole enää mitään yhteyttä alueeseen.

Esimerkki: Voit luoda alueiden hierarkian esittääksesi alueet, joissa tiimisi työskentelee Kaliforniassa. Lisää ylätason alue nimeltään
Kalifornia, kolme alitason aluetta nimeltään Pohjois-Kalifornia, Keski-Kalifornia  ja Etelä-Kalifornia
ja useita kolmannen tason alueita, jotka vastaavat Kalifornian piirikuntia. Kohdista palveluresursseja kuhunkin piirikunta-alueeseen
osoittaaksesi, kuka voi työskennellä kyseisessä piirikunnassa.

KATSO MYÖS:

Palvelualueiden määrittäminen

Palvelualueiden kentät
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Ohjeita työtilausten käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työtilausten lukuoikeusTyötilaukset-välilehden, työtilausten ja
työtilausten rivikohteiden tarkasteleminen:

Työtilausten luontioikeusTyötilausten luominen tai kloonaaminen:

Työtilausten muokkausoikeusTyötilausten muokkaaminen:

Työtilausten poisto-oikeusTyötilausten poistaminen:

Työtilausten muokkausoikeusTyötilausten rivikohteiden luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Työtilaukset auttavat tuotteelle suoritettavien tehtävien seurantaa. Opettele luomaan ja hallitsemaan
työtilauksia.

Työtilausten tarkasteleminen
Työtilauksia voi liittää tileihin, omaisuuksiin, tapauksiin, yhteyshenkilöihin, oikeutuksiin, palvelutapaamisiin, palvelusopimuksiin ja
muihin työtilauksiin. Tarkastele työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä. Lisäksi seuraavien tietueiden lisätietosivujen
Työtilaukset-viiteluettelossa näytetään tietueisiin liittyvät työtilaukset:

• Tilit

• Omaisuudet

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Oikeutukset

• Palvelusopimukset

Vihje:  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt konsolin sisältämään työtilauksia, napsauta Konsoli-välilehteä tarkastellaksesi
ja muokataksesi työtilauksia ja niihin liittyviä tietueita yhdestä sijainnista.

Työtilausten luominen
Voit luoda ja muokata työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä tai tuettujen objektien Työtilaukset-viiteluettelosta. Tätä viiteluetteloa ei
välttämättä näytetä joissakin tietueissa, riippuen siitä, miten työtilaukset on määritetty organisaatiollesi.

Vihje:  Kun luot työtilauksen, lisää siihen rivikohteita Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelosta. Työtilausten rivikohteet edustavat
yksittäisiä tehtäviä, jotka teknikon täytyy suorittaa työtilauksen viimeistelemiseksi. Niitä voidaan merkitä valmiiksi yksittäin,
jolloin paikan päällä tapahtuvia palveluita on helpompi seurata ja parantaa. Työtilausten rivikohteiden tasolla voi määrittää
hinnoittelun yksityiskohtia, kuten alennuksia ja yksikköhintoja.

Työtilausten poistaminen
Poista työtilauksia niiden lisätietosivulta tai Työtilaukset-viiteluettelosta. Työtilauksen poistaminen siirtää sen roskakoriin. Kaikki
työtilaukseen liitetyt huomautukset, liitetiedostot, toiminnot, rivikohteet ja palvelutapaamiset poistetaan myös. Jos palautat työtilauksen,
kaikki siihen liitetyt kohteet palautetaan myös.

Työtilausten jakaminen
Voit ehkä myöntää työtilauksiin laajemmat käyttöoikeudet kuin mitä organisaatiosi oletusarvoinen jakomalli sallii. Et kuitenkaan voi
tehdä jakomallista oletusjakomallia rajoittavampaa.

Jos haluat nähdä, kuka voi käyttää työtilausta, napsauta sen lisätietosivulta Jakaminen. Työtilausten rivikohteet perivät työtilauksensa
jakoasetukset.
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Lisätietoja jakosääntöjen luomisesta työtilausten jakamisen hallitsemiseksi on kohdassa Työtilausten jakosääntöjen luominen.

Miten työtilaukset ja palvelutapaamiset toimivat yhdessä
Työtilausten ja työtilausten rivikohteiden palvelutapaamiset tarjoavat yksityiskohtaisemman näkymän suoritettavasta työstä. Vaikka
työtilaukset ja työtilausten rivikohteet sallivat sinun syöttää tehtävän yleisiä tietoja, syötä ajoitus- ja omistustiedot palvelutapaamisiin.

Oletetaan esimerkiksi, että luot työtilauksen seurataksesi asiakkaan vuosittaisia jääkaappihuoltoja. Luot työtilauksen
Palvelutapaamiset-viiteluettelosta Vuosihuolto-tapaamisen.

Tapaamisen aikana teknikko suorittaa suurimman osan huollosta, mutta päättää, että hänen täytyy tilata ja asentaa varaosa. Kun
tapaaminen on suoritettu, työtilaukseen luodaan toinen palvelutapaaminen asennuksen seuraamiseksi. Kun toinen tapaaminen on
suoritettu ja teknikko päättää, että jääkaappi toimii taas, työtilaus voidaan sulkea.

Miten työtilaukset ja omaisuudet toimivat yhdessä
Työtilausten linkittäminen omaisuuksiin auttaa sinua seuraamaan omaisuuksille suoritettuja töitä, olipa kyseessä, asennus-, huolto-
tai ennakoiva ylläpitotoimi. Voit linkittää omaisuuteen työtilauksen omaisuuden Työtilaukset-viiteluettelosta tai työtilauksen
Omaisuus-hakukentästä. Noudata seuraavia ohjeita linkittäessäsi työtilauksia omaisuuksiin:

• Jos työtilausta liitetään tiettyyn omaisuuteen, linkitä työtilaus omaisuuteen Salesforcessa, jotta voit seurata töitä helposti.

• Jos asiakas avaa tapauksen kohdatessaan ongelman tuotteessaan, sinun täytyy ehkä luoda työtilaus tarkastaaksesi tai korjataksesi
tuotteen. Linkitä työtilaus tapaukseen, jotta tapauksen omistaja voi seurata sen edistymistä.

• Jos sinun täytyy seurata omaisuuksien säännöllisiä huoltotoimia, linkitä työtilaus oikeutukseen tai palvelusopimukseen, joka
sisältää huollon.

Työtilausten raportointi
Luo mukautettuja raporttityyppejä seurataksesi organisaatiosi työtilauksia. Lisätietoja on kohdassa Field Service Lightning -raporttien
luominen.

Note:  Voit myös käyttää mukautettua Objektin virstanpylväät -raporttityyppiä tarkastellaksesi organisaatiosi työtilauksia, joissa
on virstanpylväitä. Virstanpylvään tila- ja Virstanpylvään tilakuvake  -kentät eivät ole käytettävissä
työtilausten raporteissa.

Knowledge-artikkelien liittäminen työtilauksiin
Voit liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita, jotta kenttäteknikkosi näkevät nopeasti tuotteiden tekniset
tiedot, ohjeet ja paljon muuta. Lisätietoja on kohdassa Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa.

KATSO MYÖS:

Työtilausten määrittäminen

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Työtilausten kentät
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Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelin liittäminen
työtilaukseen tai työtilauksen
rivikohteeseen tai artikkelin
irrottaminen:
• Työtilausten lukuoikeus

JA artikkelityyppien
lukuoikeus JA
Knowledge käytössä

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Konsolin asetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus JA
Service Cloud -käyttäjä

Voit liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita auttaaksesi
kenttäteknikkojasi löytämään tärkeät toimintaohjeet, oppaat, tekniset tiedot ym.

Artikkelin liittäminen
Voit liittää artikkelin työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen kahdella eri tavalla:

• Siirry tietueeseen, johon haluat liittää artikkelin. Hae artikkeli konsolin Knowledge One
-widgetistä. Napsauta artikkelin toimintovalikosta Liitä työtilaukseen tai Liitä työtilauksen
rivikohteeseen.

• Siirry tietueeseen, johon haluat liittää artikkelin. Napsauta Artikkelit-viiteluettelosta Etsi
artikkeleita. Etsi artikkeli käyttämällä hakua ja napsauta artikkelin toimintovalikosta Liitä
kohteeseen työtilaus tai Liitä kohteeseen työtilauksen rivikohde.

Liitetyn artikkelin tarkasteleminen
Työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen liitetyt artikkelit näytetään Knowledge One
-widgetissä ja tietueen Artikkelit-viiteluettelossa. Tarkastele artikkelia napsauttamalla sen otsikkoa.
Voit siirtyä liitettyihin artikkeleihin myös työtilauksen tai työtilauksen rivikohteen syötteestä, jos
viiteluetteloiden syöteseuranta on otettu käyttöön.

Artikkelien lisätietosivuilla olevissa Linkitetyt työtilaukset- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet
-viiteluetteloissa näytetään tietueet, joihin artikkeli on liitetty.

Artikkelin irrottaminen
Voit irrottaa artikkelin työtilauksesta tai työtilauksen rivikohteesta kahdella eri tavalla:

• Siirry tietueeseen, johon artikkeli on liitetty. Napsauta konsolin Knowledge One -widgetistä
Irrota kohteesta työtilaus tai Irrota kohteesta työtilauksen rivikohde artikkelin
toimintovalikosta.

• Siirry tietueeseen, johon artikkeli on liitetty. Napsauta Artikkelit-viiteluettelosta artikkelin
vierestä Irrota.

Liitetyn artikkelin päivittäminen
Jos artikkeli on vanhentunut, voit julkaista uuden version siirtymällä artikkeliin ja napsauttamalla
Muokkaa.

Kun liität tietueeseen artikkelin, artikkelin senhetkinen versio pysyy liitettynä tietueeseen, vaikka
siitä julkaistaisiin uudempia versioita. Voit tarvittaessa irrottaa artikkelin tietueesta ja liittää sen takaisin varmistaaksesi, että tietue on
linkitetty artikkelin uusimpaan versioon. Linkitetyn artikkelin lisätietosivulla oleva Linkitetyn artikkelin versio  -kenttä
osoittaa liitettyyn versioon.

Linkitettyjen artikkelien hallinta
Mukauta linkitettyjen artikkelien sivuasetteluja, kenttiä, vahvistussääntöjä ym. Määritykset-valikon Knowledge-osion Linkitetyt artikkelit
-noodista

Jos haluat oppia määrittämään konsolisi ja sivuasettelusi siten, että työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin voi liittää artikkeleita,
katso lisätietoja kohdasta Työtilausten määrittäminen.
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(1) Tarkastele ja muuta tietueeseen liitettyjä artikkeleita Artikkelit-viiteluettelosta.

(2) Tarkastele artikkelin ominaisuuksia napsauttamalla Näytä tai tarkastelemalla itse artikkelia napsauttamalla sen otsikkoa. Napsauta
Irrota poistaaksesi artikkelin tietueesta.

(3) Konsolin sivupalkissa oleva Knowledge One -widget sallii sinun hallita liitettyjä artikkeleita, tarkastella ehdotettuja artikkeleita ja hakea
niitä Knowledge-tietokannasta.

(4) Jokaisen artikkelin toimintovalikko sisältää vaihtoehdon, jolla sen voi liittää tai irrottaa.

Varoitus:

• Artikkeli-widget ja syötteen artikkelityökalu eivät ole käytettävissä syötenäkymässä.

• Pikatoiminnot ja globaalit toiminnot eivät tue linkitettyjä artikkeleita.

• Et voi liittää artikkelia työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen Knowledge-aloitussivun artikkelien työkalupalkista.

• Artikkelien Linkitetyt työtilaukset- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet -viiteluettelot eivät ole käytettävissä Lightning
Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

• Linkitetyt artikkelit ovat Vain luku -muotoisia Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

• Artikkelin linkin napsauttaminen syötekohteesta Lightning Experiencessa ohjaa sinut artikkelin sivulle Salesforce Classiciin.
Salesforce1-sovelluksessa linkitettyjä artikkeleita ei voi avata syötekohteista.

KATSO MYÖS:

Linkitettyjen artikkelien kentät

Field Service Lightning -objektien kentät
Tutustu Field Service Lightning -vakio-objektien kenttiin.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Palvelutapaamisten kentät

Palvelutapaamisissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.
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Palveluresurssien kentät

Palveluresursseilla ja niihin liittyvillä objekteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palvelualueiden kentät

Palvelualueilla ja niiden jäsenillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.

Työtilausten kentät

Työtilauksilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten
mukaan.

Työtilausten rivikohteiden kentät

Työtilausten rivikohteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.

Työtyyppien kentät

Työtyypeillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten
mukaan.

Linkitettyjen artikkelien kentät

Linkitetty artikkeli on Knowledge-artikkeli, joka on liitetty työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen. Linkitetyillä artikkeleilla on
seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Toiminta-aikojen kentät

Toiminta-ajoilla ja ajoilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.

Kenttäpalvelun taitokentät

Taidot edustavat kenttäpalveluissa työskentelevien sertifikaatteja ja erikoisaloja. Taidoilla ja niihin liittyvillä objekteilla on seuraavat
kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palvelutapaamisten kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelutapaamisissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKentän nimi

(Vain luku) Tapaamiseen liittyvä tili. Jos ylätason
tietue on työtilaus tai työtilauksen rivikohde,
tämän kentän arvo peritään siitä. Muussa
tapauksessa kenttä on tyhjä.

Tili

Minuuttien määrä, joka resurssilla kesti suorittaa
tapaaminen osoitteeseen saapumisensa jälkeen.
Kun Todellinen alkamisaika- ja
Todellinen päättymisaika  -kenttiin

Todellinen kesto (minuuteissa)

lisätään arvot ensimmäistä kertaa,
Todellinen kesto  -kenttä täytetään
automaattisesti näyttämään Todellinen
alkamisaika- ja Todellinen
päättymisaika  -kenttien välinen
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KuvausKentän nimi

eroavaisuus. Jos Todellinen alkamisaika- ja
Todellinen päättymisaika  -kentät päivitetään
myöhemmin, Todellinen kesto  -kenttää ei päivitetä
uudelleen, mutta voit päivittää sen manuaalisesti.

Tapaamisen todellinen päättymispäivä ja -aika.Todellinen päättymisaika

Tapaamisen todellinen alkamispäivä ja -aika.Todellinen alkamisaika

Osoite, jossa tapaaminen tapahtuu. Osoita peritään ylätason
tietueesta, jos se sisältää osoitteen.

Osoite

Tapaamiselle automaattisesti annettu tunnusnumero.Tapaamisen numero

Teknikolle ajoitetun työpaikalle saapumisen ajanjakson
päättymisaika. Tämä ajanjakso on tavallisesti pidempi kuin ajoitetun

Saapumisen päättymisaika

alkamisajan ja ajoitetun päättymisajan välinen ero viiveiden ja
aikataulumuutosten varalta. Voit näyttää saapumisajanjakson
alkamis- ja päättymisajat asiakkaalle, mutta pitää ajoitetut alkamis-
ja päättymisajat vain yhtiön sisäisessä käytössä.

Teknikolle ajoitetun työpaikalle saapumisen ajanjakson alkamisaika.
Tämä ajanjakso on tavallisesti pidempi kuin ajoitetun alkamisajan

Saapumisen alkamisaika

ja ajoitetun päättymisajan välinen ero viiveiden ja
aikataulumuutosten varalta. Voit näyttää saapumisajanjakson
alkamis- ja päättymisajat asiakkaalle, mutta pitää ajoitetut alkamis-
ja päättymisajat vain yhtiön sisäisessä käytössä.

Tapaamiseen liitetty yhteyshenkilö. Jos ylätason tietue on työtilaus
tai työtilauksen rivikohde, tämän kentän arvo peritään siitä.

Yhteyshenkilö

Tapaamisen kuvaus.Kuvaus

Osoittaa, onko kohdistetulle palveluresurssille ilmoitettu
tapaamisesta. Sillä on kaksi arvoa:

Lähetyksen tila

• Lähetetty: Kohdistetulle palveluresurssille on ilmoitettu
tapaamisesta. Tämän arvon valitseminen muuttaa tapaamisen
Tila-arvoksi Lähetetty. Tämä arvo voidaan valita vain,
kun tapaamisen Tila  on Ei ajoitettu  tai
Ajoitettu.

• Peruutettu: Tapaaminen on peruutettu. Tämän arvon
valitseminen muuttaa tapaamisen Tila-arvoksi
Peruutettu.

Päivämäärä, jolloin tapaamisen tulee olla suoritettu. Aikaisin
sallittu alkamisaika- ja Eräpäivä-kentät vastaavat
tavallisesti asiakkaan palvelutasosopimuksen ehtoja.

Eräpäivä

Tapaamisen arvioitu kesto. Jos ylätason tietue on työtilaus tai
työtilauksen rivikohde, tapaaminen perii sen ylätason tietueen

Kesto

keston, mutta se voidaan päivittää manuaalisesti. Kesto ilmaistaan
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KuvausKentän nimi

minuuteissa tai tunneissa, riippuen Keston tyyppi  -kentässä
valitusta arvosta.

Keston mittayksikkö: Minuutit tai Tunnit.Keston tyyppi

Päivämäärä, jonka jälkeen tapaamisen tulee olla suoritettu.
Aikaisin sallittu alkamisaika- ja

Aikaisin sallittu alkamisaika

Eräpäivä-kentät vastaavat tavallisesti asiakkaan
palvelutasosopimuksen ehtoja.

Tapaamiseen liittyvä ylätason tietue.Ylätason tietue

(Vain luku) Ylätason tietueen tilan luokka Jos ylätason tietue on
työtilaus tai työtilauksen rivikohde, tämä kenttä on täytetty. Muussa
tapauksessa se on tyhjä.

Ylätason tietueen tilan luokka

(Vain luku) Ylätason tietueen tyyppi: Tili, Omaisuus, Mahdollisuus,
Työtilaus tai Työtilauksen rivikohde.

Ylätason tietueen tyyppi

Aika, jolloin tapaamisen on ajoitettu päättyvän. Jos käytät ajoituksen
optimoinnin hallittavaa Field Service Lightning -pakettia, tämä

Ajoitettu päättymisaika

kenttä täytetään, kun resurssille kohdistetaan tapaaminen.
Ajoitettu päättymisaika  – Ajoitettu
alkamisaika  = Arvioitu kesto.

Aika, jolloin tapaamisen on ajoitettu alkavan. Jos käytät ajoituksen
optimoinnin hallittavaa Field Service Lightning -pakettia, tämä
kenttä täytetään, kun resurssille kohdistetaan tapaaminen.

Ajoitettu alkamisaika

Tapaamiseen liittyvä palvelualue. Jos ylätason tietue on työtilaus
tai työtilauksen rivikohde, tapaaminen perii sen ylätason tietueen
palvelualueen.

Palvelualue

(Vain luku) Tapaamisen tila. Tila täytetään automaattisesti
tämänhetkisen ajan ja tapaamisen ajoitettujen alkamis- ja

Tila

päättymisaikojen, todellisten alkamis- ja päättymisaikojen sekä
lähetyksen tilan perusteella. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot,
jotka lasketaan seuraavalla tavalla:

• Ei ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä.

• Ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty.

• Lähetetty: Lähetyksen tila  -arvoksi on muutettu
Lähetetty.

• Kesken: Todellinen alkamisaika  -kenttä on
täytetty, mutta Todellinen päättymisaika  -kenttä
on tyhjä.

• Valmis: Todellinen alkamisaika- ja
Todellinen päättymisaika  -kentät on täytetty.
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KuvausKentän nimi

• Peruutettu: Lähetyksen tila -arvoksi on muutettu
Peruutettu.

• Jätetty välistä: Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty,
Todellinen alkamisaika- ja Todellinen
päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä Ajoitettu
päättymisaika  on mennyt.

• Kestää pitkään: Tapaamisen tila on Kesken, mutta
Ajoitettu päättymisaika  on mennyt.

• Myöhässä: Tapaamisen tila on Ajoitettu  ja
tämänhetkinen aika on Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -arvojen välissä.

Note:  Et voi luoda muita tapaamisten tiloja. Jos haluat, että
palvelutapaamisen tilaa voi muokata, käytä mukautettuja
kenttiä.

Tapaamisen lyhyt kuvaus.Aihe

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

Palveluresurssien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palveluresursseilla ja niihin liittyvillä objekteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa
olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, resurssi
voidaan kohdistaa työtilauksiin. Palveluiden
valvonnan takia resursseja ei voi poistaa, joten
resurssin aktivoinnin kumoaminen on paras tapa
päästää heidät eläkkeelle.

Aktiivinen

Kapasiteettiin perustuvat resurssit on rajoitettu
työskentelemään tiettyinä aikoina tai tietyn
ajanjakson tapaamisissa.

Kapasiteettiin perustuva

Vihje:  Kapasiteetit-viiteluettelo näyttää
resurssin kapasiteetin.

Resurssin kuvaus.Kuvaus

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, palveluiden
ajoituksen optimoija voi kohdistaa tämän

Sisällytä ajoituksen
optimointiin
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KuvausKentän nimi

resurssin työtilauksiin optimointiprosessin aikana. Käytä tätä vain,
jos hallittavat Field Service Lightning -paketit on asennettu. Vain
käyttäjät, joilla on Field Service Scheduling
-käyttöoikeusjoukkolisenssi, voidaan sisällyttää ajoituksen
optimointiin.

Resurssin nimi. Haluat tämän nimen olevan todennäköisesti
asiaankuuluvan käyttäjän nimi tai työnimike.

Nimi

Osoittaa, onko resurssi teknikko vai lähettäjä. Resurssit, jotka ovat
lähettäjiä, eivät voi olla kapasiteettiin perustuvia tai sisältyä

Resurssin tyyppi

ajoituksen optimointiin. Vain käyttäjät, joilla on Field Service
Dispatcher -käyttöoikeusjoukkolisenssi, voivat olla lähettäjiä.

Note:  Et voi lisätä muita resurssityyppejä.

Asiaan liittyvä käyttäjä.Käyttäjä

Resurssin poissaolot ovat ajanjaksoja, jolloin palveluresurssi ei ole saatavilla töihin. Niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

(Vain luku) Poissaololle automaattisesti luotu tunnusnumero.Poissaolon tunnus

Poissaolon tyyppi: Kokous, Koulutus, Sairausloma  tai
Loma. Voit lisätä mukautettuja arvoja tarvittaessa.

Poissaolon tyyppi

Poissaoloon liittyvä osoite.Osoite

Poissaolon kuvaus.Kuvaus

Päivämäärä ja aika, jolloin poissaolo päättyy.Päättymisaika

Poissaoleva palveluresurssi.Resurssin nimi

Päivämäärä ja aika, jolloin poissaolo alkaa.Alkamisaika

Palveluresurssin kapasiteetti osoittaa, kuinka paljon töitä resurssi voi suorittaa tiettynä ajanjaksona. Kapasiteettitietueilla on seuraavat
kentät.

KuvausKentän nimi

Päivä, jolloin kapasiteetti päättyy, esimerkiksi sopimuksen
päättymispäivä.

Päättymispäivä

(Vain luku) Kapasiteettitietueelle automaattisesti luotu
tunnusnumero.

Nimi

Montako tuntia resurssi voi työskennellä ajanjaksossa.Tunteja per ajanjakso

Asiaan liittyvä resurssi.Palveluresurssi
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KuvausKentän nimi

Päivä, jolloin kapasiteetti astuu voimaan.Alkamispäivä

Päivät, Tunnit tai Kuukaudet. Jos resurssi voi työskennellä esimerkiksi
80 tuntia kuukaudessa, kapasiteetin Ajanjakso  olisi
Kuukausi  ja Tunteja per ajanjakso  olisi 80.

Ajanjakso

Montako palvelutapaamista resurssi voi suorittaa yhteensä
ajanjaksossa.

Työkohteita per ajanjakso

KATSO MYÖS:

Palveluresurssien määrittäminen

Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

Palvelualueiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelualueilla ja niiden jäsenillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät
vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Niillä
on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Osoittaa, onko palvelualue tarkoitettu
käytettäväksi. Jos palvelualue ei ole aktiivinen,
et voi lisätä siihen jäseniä tai linkittää sitä
työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin tai
palvelutapaamisiin.

Aktiivinen

Alueeseen liitettävä osoite. Saatat haluta syöttää
alueen päätoimiston osoitteen.

Osoite

Alueen kuvaus.Kuvaus

Alueen nimi.Nimi

Alueen toiminta-ajat, jotka osoittavat, milloin
palvelutapaamisten tulisi tapahtua alueella.

Toiminta-ajat

Alueen jäsenenä olevat palveluresurssit perivät
automaattisesti alueen toiminta-ajat, ellei heidän
palvelualueen jäsentietueessaan ole määritetty
muita toiminta-aikoja.

Alueen ylätason palvelualue, jos sellainen on.
Esimerkiksi alueella Pohjois-Kalifornia

Ylätason alue

voisi olla ylätason alue Kalifornian
osavaltio.

(Vain luku) Palvelualueiden hierarkian ylimmän
tason alue. Riippuen alueen asemasta

Ylimmän tason alue

416

Field Service Lightning -objektien kentätAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



KuvausKentän nimi

hierarkiassa, ylimmän tason alue saattaa olla sama kuin sen ylätaso.

Palvelualueen jäsenet ovat palveluresursseja, jotka voivat työskennellä palvelualueella. Niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Jäsenen osoite. Saatat haluta näyttää tässä kentässä asiaankuuluvan
palveluresurssin osoitteen.

Osoite

Päivä, jonka jälkeen palveluresurssi ei ole enää alueen jäsen. Jos
resurssi tulee työskentelemään alueella määrittämättömän ajan,

Päättymispäivä

jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tätä kenttää käytetään tavallisesti
väliaikaisen uudelleensijoituksen päättymisen osoittamiseksi.

(Vain luku) Palvelualueen jäsenelle automaattisesti luotu
tunnusnumero.

Jäsenen numero

Jäsenen toiminta-ajat, jotka peritään palvelualueelta.Toiminta-ajat

Palvelualueeseen kohdistettu palveluresurssi.Palveluresurssi

Palvelualue, johon palveluresurssi on kohdistettu.Palvelualue

Päivä, jolloin palveluresurssista tuli alueen jäsen.Alkamispäivä

Ensisijainen, Toissijainen tai Uudelleensijoitus.Alueen tyyppi

• Ensisijainen alue on tavallisesti alue, jossa resurssi työskentelee
useimmin — esimerkiksi lähellä kotipesäänsä.
Palveluresursseilla voi olla vain yksi ensisijainen alue.

• Toissijaiset alueet ovat alueita, joihin resurssi voidaan kohdistaa
tarvittaessa. Palveluresursseilla voi olla useita toissijaisia alueita.

• Uudelleensijoitusalueet edustavat palveluresurssien väliaikaisia
liikkeitä. Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja
ja ajoituksen optimointia, uudelleensijoitusalueita sisältävät
resurssit kohdistetaan aina uudelleensijoitusalueidensa sisäisiin
palveluihin määritettyjen uudelleensijoituspäivien aikana. Jos
resursseilla ei ole uudelleensijoitusaluetta, ensisijaisia alueita
käytetään toissijaisia ennen.

Palveluresurssilla voi olla esimerkiksi seuraavat alueet:

• Ensisijainen alue: Länsi-Chicago

• Toissijaiset alueet:

– Itä-Chicago

– Etelä-Chicago
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KuvausKentän nimi

• Uudelleensijoitusalue: Manhattan, kolmen kuukauden jakso

KATSO MYÖS:

Palvelualueiden määrittäminen

Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

Työtilausten kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilauksilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Työtilaukseen liitetty tili.Tili

Työtilauksen suorituspaikan osoite
kokonaisuudessaan. Työtilaus perii osoitteensa
siihen liittyvästä tilistä. Työtilauksen
palvelutapaamiset ja rivikohteet perivät sen
osoitteen, vaikka rivikohteiden osoitetta ei voi
päivittää.

Osoite

Työtilaukseen liitetty omaisuus.Omaisuus

Työtilaukseen liitetyt toimistoajat.Toimistoaika

Työtilaukseen liitetty tapaus.Tapaus

Kaupunki, jossa työtilaus suoritetaan.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Kaupunki

Työtilaukseen liitetty yhteyshenkilö.Yhteyshenkilö

Maa, jossa työtilaus suoritetaan. Enimmäispituus
on 80 merkkiä.

Maa

Organisaation salliman valuutan ISO-koodi.
Saatavilla vain useita valuuttoja käyttävissä
organisaatioissa.

Valuutan ISO-koodi

Työtilauksen kuvaus. Suosittelemme kuvaamaan
vaiheet, joita käyttäjän tulee noudattaa
merkitäkseen työtilauksen tilaksi Valmis.

Kuvaus

(Vain luku) Työtilauksen kaikkien rivikohteiden
alennusten painotettu keskiarvo. Se voi olla mikä
tahansa positiivinen luku, enintään 100.

Alennus

418

Field Service Lightning -objektien kentätAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



KuvausKenttä

Työtilauksen suorittamiseen tarvittava arvioitu aika. Valitse keston
mittayksikkö Keston tyyppi  -kentästä.

Kesto

Keston mittayksikkö: Minuutit tai Tunnit.Keston tyyppi

Työtilauksen suorituspäivä. Tämä kenttä on tyhjä, ellet ole
määrittänyt sille automatisointia. Alla on esimerkki

Päättymispäivä

työnkulkusäännöstä, joka määrittää Alkamispäivä-kentän
(vastaavanlainen kenttä).

Työtilaukseen liitetty oikeutus.Oikeutus

Aika, jolloin työtilaus poistuu oikeutusprosessista. Tämä kenttä
näytetään, jos työtilaukseen sovelletaan oikeutusprosessia.

Oikeutusprosessin päättymisaika

Aika, jolloin työtilaus syötettiin oikeutusprosessiin. Tämä kenttä
näytetään, jos työtilaukseen sovelletaan oikeutusprosessia.

Oikeutusprosessin alkamisaika

Sijainnin maantieteellisten koordinaattien tarkkuuden taso
verrattuna fyysiseen osoitteeseen. Tavallisesti geokoodauspalvelu

Geokoodin tarkkuus

tarjoaa tämän arvon osoitteen leveysasteen ja pituusasteen
perusteella.

(Vain luku) Työtilauksen kokonaishinta sisältäen verot.Kokonaissumma

Päivämäärä, jolloin työtilausta muokattiin viimeksi.Edellinen muokkauspäivä

Päivämäärä, jolloin työtilausta tarkasteltiin viimeksi.Edellinen tarkastelupäivämäärä

Käytetään Pituusaste-kentän kanssa tarkan maantieteellisen
sijainnin määrittämiseksi osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
Hyväksyttävät arvot ovat väliltä –90 ja 90 enintään 15 desimaalilla.

Leveysaste

(Vain luku) Työtilauksen sisältämien rivikohteiden määrä.Rivikohteet

Käytetään Leveysaste-kentän kanssa tarkan maantieteellisen
sijainnin määrittämiseksi osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
Hyväksyttävät arvot ovat väliltä -180 ja 180 enintään 15 desimaalilla.

Pituusaste

Virstanpylväs on vaihe oikeutusprosessissa. Sen tila voi olla jokin
näistä kolmesta: Vaatimustenmukainen, Avoin rikkomus ja Suljettu

Virstanpylvään tila

rikkomus. Tämä kenttä näytetään, jos työtilaukseen sovelletaan
oikeutusprosessia. Lisätietoja on kohdassa Virstanpylväiden tilat.

Virstanpylvään tilan osoittava kuvake.Virstanpylvään tilakuvake

•  Yhteensopiva

•  Avoin rikkomus

•  Suljettu rikkomus

Työtilauksen omistaja.Omistaja
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KuvausKenttä

Työtilauksen ylätason työtilaus, jos sellainen on.Ylätason työtilaus

Vihje:  Tarkastele, luo ja poista työtilauksen alatason
työtilauksia Alitason työtilaukset -viiteluettelosta.

Postinumero, jossa työtilaus suoritetaan. Enimmäispituus on 20
merkkiä.

Postinumero

Työtilaukseen liitetty hintakirja. Hintakirjan lisääminen työtilaukseen
sallii sinun kohdistaa eri hintakirjamerkintöjä työtilauksen

Hintakirja

rivikohteisiin. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos tuotteet on
otettu käyttöön.

Työtilauksen prioriteetti. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot,
joita voi mukauttaa:

Prioriteetti

• Matala

• Keskitaso

• Korkea

• Kriittinen

(Vain luku) Työtilausten hierarkian ylimmän tason työtilaus. Riippuen
työtilauksen asemasta hierarkiassa, sen juuritaso ei välttämättä ole
sen ylätaso.

Juuritason työtilaus

Työtilaukseen liitetty palvelusopimus.Palvelusopimus

Palvelualue, jossa työtilaus tapahtuu.Palvelualue

Päivä, jolloin työtilaus astuu voimaan. Tämä kenttä on tyhjä, ellet
ole määrittänyt automatisointia täyttämään sitä. Alla on esimerkki
työnkulkusäännöstä, joka määrittää tämän kentän.

Alkamispäivä

Osavaltio, jossa työtilaus suoritetaan. Enimmäispituus on 80 merkkiä.Osavaltio

Työtilauksen tila. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot, joita voi
mukauttaa:

Tila

• Uusi

• Käsitellään

• Pidossa

• Valmis

• Suljettu

Työtilauksen tilan muuttaminen ei vaikuta sen rivikohteiden tai
siihen liittyvien palvelutapaamisen tilaan.

Kategoria, johon tila kuuluu. Viisi saatavilla olevaa tilakategoriaa
vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja.

Jos luot mukautettuja Tila-arvoja, sinun täytyy määrittää, mihin
kategoriaan ne kuuluvat. Jos esimerkiksi luot arvon Odottaa

Tilan luokka
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KuvausKenttä

vastausta, saatat päättää, että se kuuluu
Pidossa-kategoriaan.

Katuosoite, jossa työtilaus suoritetaan.Katu

Työtilauksen aihe. Yritä kuvata suoritettavan työn luonnetta ja
tarkoitusta. Esimerkiksi ”Vuosittainen huolto paikan päällä”. Suurin
sallittu pituus on 255 merkkiä.

Aihe

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden välisummien kokonaissumma
ennen alennuksia ja veroja.

Välisumma

Työtilauksen kokonaisvero. Jos työtilauksen kokonaishinta on
esimerkiksi 100 $, syötä 10 $ lisätäksesi 10 prosentin veron. Voit

Vero

antaa numeron joko valuuttamerkin kanssa tai ilman kahden
desimaalin tarkkuudella.

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden kokonaissumma alennusten
ja verojen jälkeen.

Kokonaishinta

Työtilaukselle automaattisesti luotu tunnusnumero.Työtilauksen numero

Työtilaukseen liittyvä työtyyppi. Kun työtyyppi on valittuna, työtilaus
perii automaattisesti sen Kesto- ja Keston tyyppi  -arvot
sekä vaaditut taidot.

Työtyyppi

Esimerkki: Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kentät ovat oletusarvoisesti tyhjiä, mutta voit luoda työnkulkusääntöjä
määrittämään ne. Seuraava sääntö täyttää Alkamispäivä-kentän tämänhetkisellä päivämäärällä ja kellonajalla, kun Tila-kentän
arvoksi muuttuu Käsitellään:

1. Luo Työtilaus-objektille työnkulkusääntö:

• Valitse Arviointiehdot-osiosta luodaan.

• Valitse Säännön ehdot -osiosta Työtilaus: Tila YHTÄ SUURI KUIN Käsitellään.

2. Lisää Uusi kentän päivitys -työnkulkutoiminto:

• Valitse Päivitettävä kenttä -valikosta Alkamispäivä.

• Valitse Päivämääräasetukset-osiosta vaihtoehto käyttää kaavaa ja syötä kaavaksi NOW().

3. Tallenna ja aktivoi sääntösi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Työtilausten määrittäminen

Työtilausten rivikohteiden kentät
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Työtilausten rivikohteiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilausten rivikohteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Rivikohteen osoite. Rivikohde perii sen osoitteen
ylätason työtilauksesta, mutta se voidaan
päivittää manuaalisesti.

Osoite

Rivikohteeseen liitetty omaisuus.

Jos organisaatiosi käyttää hierarkkisia
omaisuuksia (saatavilla Spring ’16 -julkaisun
jälkeen), saatat haluta linkittää työtilauksen
rivikohteita eri omaisuuksiin. Tästä johtuen
rivikohteet eivät peri ylätason työtilaustensa
omaisuuden arvoa automaattisesti.

Omaisuus

Osoittaa, onko rivikohde suljettu. Jos rivikohteen
tilaksi muutetaan Suljettu, tämä
valintaruutu valitaan käyttöliittymässä.

Suljettu

Organisaation salliman valuutan ISO-koodi.
Saatavilla vain useita valuuttoja käyttävissä
organisaatioissa.

Valuutan ISO-koodi

Rivikohteen kuvaus. Suosittelemme kuvaamaan
vaiheet, joita käyttäjän tulee noudattaa
merkitäkseen rivikohteen tilaksi Valmis.

Kuvaus

Rivikohteeseen sovellettu alennusprosentti. Voit
antaa numeron joko prosenttimerkin kanssa tai
sitä ilman kahden desimaalin tarkkuudella.

Alennus

Rivikohteen suorittamiseen tarvittava arvioitu
aika. Valitse keston mittayksikkö Keston
tyyppi  -kentästä.

Kesto

Keston mittayksikkö: Minuutit tai Tunnit.Keston tyyppi

Rivikohteen valmistumispäivä.Päättymispäivä

Sijainnin maantieteellisten koordinaattien
tarkkuuden taso verrattuna fyysiseen

Geokoodin tarkkuus

osoitteeseen. Tavallisesti geokoodauspalvelu
tarjoaa tämän arvon osoitteen leveysasteen ja
pituusasteen perusteella.

Käytetään Pituusaste-kentän kanssa tarkan
maantieteellisen sijainnin määrittämiseksi

Leveysaste

osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
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KuvausKenttä

Hyväksyttävät arvot ovat väliltä -90 ja 90 enintään 15 desimaalilla.

Automaattisesti luotu tunnusnumero rivikohteelle.Rivikohteen numero

Rivikohteen (tuotteen) hinta, niin kuin se määritetty vastaavassa
hintakirjamerkinnässä. Jos tuotetta ei ole määritetty, luettelohinta
on oletusarvoisesti nolla. (vain luku)

Luettelohinta

Käytetään Leveysaste-kentän kanssa tarkan maantieteellisen
sijainnin määrittämiseksi osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
Hyväksyttävät arvot ovat väliltä -180 ja 180 enintään 15 desimaalilla.

Pituusaste

Rivikohteeseen liitetty tilaus. Sinun täytyy esimerkiksi ehkä tilata
varaosia ennen kuin voit suorittaa rivikohteen loppuun.

Tilaus

Rivikohteen ylätason rivikohde, jos sellainen on.Ylätason työtilauksen rivikohde

Vihje:  Tarkastele, luo ja poista rivikohteen alatason
rivikohteita Alatason työtilauksen rivikohteet -viiteluettelosta.

Rivikohdetta vastaava hintakirjamerkintä. Ylätason työtilaukselle
täytyy olla määritetty hintakirja.

Hintakirjamerkintä

Hintakirjamerkintään liitetty tuote.Tuote

Rivikohteen määrä.Määrä

Rivikohteiden hierarkian ylimmän tason rivikohde. Riippuen
rivikohteen asemasta hierarkiassa, sen juuritaso ei välttämättä ole
sen ylätaso. (vain luku)

Juuritason työtilauksen rivikohde

Palvelualue, jossa rivikohteen työ tapahtuu.Palvelualue

Päivä, jolloin rivikohde astuu voimaan.Alkamispäivä

Rivikohteen tila. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot, joita voi
mukauttaa:

Tila

• Uusi

• Käsitellään

• Pidossa

• Valmis

• Suljettu

Kategoria, johon tila kuuluu. Viisi saatavilla olevaa tilakategoriaa
vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja.

Jos luot mukautettuja Tila-arvoja, sinun täytyy määrittää, mihin
kategoriaan ne kuuluvat. Jos esimerkiksi luot arvon Odottaa

Tilan luokka

vastausta, saatat päättää, että se kuuluu
Pidossa-kategoriaan.

Rivikohteen aihe. Esimerkiksi ”Renkaiden tarkistus”.Aihe
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KuvausKenttä

Rivikohteen yksikköhinta kerrottuna määrällä. (vain luku)Välisumma

Rivikohteen välisumma alennuksilla. (vain luku)Kokonaishinta

Rivikohteen yksikköhinta on oletusarvoisesti hintakirjasta saatu
tuotteen luettelohinta, mutta voit muuttaa sitä.

Yksikköhinta

Rivikohteen ylätason työtilaus. Tämä kenttä on pakollinen, koska
työtilausten rivikohteiden täytyy liittyä työtilaukseen.

Työtilaus

Rivikohteeseen liitetty työtyyppi. Kun työtyyppi on valittuna,
työtilauksen rivikohde perii automaattisesti sen Kesto- ja
Keston tyyppi  -arvot sekä vaaditut taidot.

Työtyyppi

KATSO MYÖS:

Työtilausten määrittäminen

Työtilausten kentät

Työtyyppien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtyypeillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKentän nimi

Työtyypin kuvaus. Yritä lisätä lisätietoja
tehtävästä tai tehtävistä, joita tämä työtyyppi
edustaa.

Kuvaus

Arvioitu kesto  -kentän yksikkö: Minuutit
tai Tunnit.

Keston tyyppi

Työn arvioitu kesto. Arvioitu esto ilmaistaan
minuuteissa tai tunneissa, riippuen Keston
tyyppi  -kentässä valitusta arvosta.

Arvioitu kesto

Työtyypin nimi. Yritä käyttää nimeä, jonka avulla
käyttäjät ymmärtävät helposti, millaisia

Nimi

työtilauksia tällä työtyypillä voi luoda. Syötä
esimerkiksi ”Jääkaapin vuosihuolto” tai ”Venttiilin
vaihto”.

KATSO MYÖS:

Työtilausten kentät

Työtilausten rivikohteiden kentät

Työtilausten määrittäminen

424

Field Service Lightning -objektien kentätAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Linkitettyjen artikkelien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

Linkitetty artikkeli on Knowledge-artikkeli, joka on liitetty työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen.
Linkitetyillä artikkeleilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Linkitetyn artikkelin tietueen tunnus, joka
luodaan, kun artikkeli liitetään tietueeseen.

Artikkelin tunnus

Liitetyn artikkelin otsikko.Artikkelin otsikko

Tietueeseen liitetyn artikkelin versio. Kenttä
näyttää liitetyn version otsikon ja linkkejä
kyseiseen versioon.

Kun liität työtilaukseen artikkelin, artikkelin
senhetkinen versio pysyy liitettynä työtilaukseen,

Artikkelin versio

vaikka siitä julkaistaisiin uudempia versioita. Voit
tarvittaessa irrottaa artikkelin työtilauksesta ja
liittää sen takaisin, jotta linkki osoittaa
uusimpaan versioon.

Jos artikkelin otsikko oli esimerkiksi "Miten
korvata suodatin", kun se liitettiin tietueeseen,
tämä kenttä näyttää kyseisen otsikon ja linkit
liitettyyn versioon.

Tietueeseen liitetyn artikkelin tunnus.Knowledge-artikkelin tunnus

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi
tarkasteltiin.

Viimeisin katselu

(Vain luku) Sen tietueen tyyppi, johon artikkeli
on liitetty. Jos artikkeli on liitetty esimerkiksi
työtilaukseen, tässä kentässä lukee "Työtilaus".

Linkitetyn objektin tyyppi

Sen tietueen tunnus, johon artikkeli on liitetty.
Jos artikkeli on liitetty esimerkiksi työtilaukseen,

Linkitetyn tietueen tunnus

tässä kentässä näytetään kyseisen työtilauksen
tunnus.

Linkitetyn artikkelin tietuetyyppi. Tämä kenttä
on täytetty vain, jos tietuetyypit ovat käytössä.

Tietuetyypin tunnus

KATSO MYÖS:

Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa
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Toiminta-aikojen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Toiminta-ajoilla ja ajoilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Toiminta-aikoja voidaan kohdistaa palvelualueisiin, palvelualueiden jäsenille ja tileille osoittamaan,
milloin ne ovat valmiina kenttäpalvelutöihin. Luo toiminta-aikoja Salesforcen
Toiminta-ajat-välilehdestä. Toiminta-ajoilla on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Toiminta-aikojen kuvaus. Lisää muita lisätietoja,
joita nimi ei sisällä.

Kuvaus

Toiminta-aikojen nimi. Esimerkki: Kesäajat,
Talviajat, Huippusesongin ajat.

Nimi

Toiminta-aikojen aikavyöhyke.Aikavyöhyke

Ajat edustavat vuorokauden sisäisiä ajanjaksoja, jolloin kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Kun olet luonut toiminta-ajat, luo aikoja
jokaiselle päivälle Ajat-viiteluettelosta. Ajoilla on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Viikonpäivä, jolloin aika tapahtuu.Viikonpäivä

Aika, jolloin aika loppuu.Päättymisaika

Ajan nimi. Nimi täytetään automaattisesti päivämäärä- ja
kellonaikamuotoon — esimerkiksi Maanantai klo

Nimi

9.00–10.00  — mutta voit päivittää sen manuaalisesti
halutessasi.

Toimita-ajat, joihin aika kuuluu. Toiminta-aikojen ajat näytetään
Toiminta-ajat-viiteluettelossa.

Toiminta-ajat

Aika, jolloin aika alkaa.Aloitusaika

Ajan tyyppi. Mahdolliset arvot ovat Normaali  ja
Laajennettu. Voit valita Laajennettu-vaihtoehdon
edustamaan ylitöitä.

Tyyppi

Note:  Et voi luoda mukautettuja kenttiä toiminta-ajoille tai ajoille.

KATSO MYÖS:

Toiminta-aikojen luominen
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Kenttäpalvelun taitokentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Taidot edustavat kenttäpalveluissa työskentelevien sertifikaatteja ja erikoisaloja. Taidoilla ja niihin
liittyvillä objekteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Taidot edustavat sertifikaatteja tai erikoisaloja. Ne luodaan Määritykset-valikosta ja niillä on seuraavat
kentät.

KuvausKentän nimi

Taidon nimi.Nimi

Taidon kuvaus.Kuvaus

Taidon yksilöllinen nimi API:ssa.Kehitysnimi

Note:  Kun luot taidon, jätä Kohdista käyttäjiä- ja Kohdista profiileja -osiot tyhjiksi. Ne koskevat Live Agentia, jossa myös käytetään
taitoja.

Palveluresurssien taidot ovat taitoja, joita kohdistetaan palveluresurssille. Ne näytetään palveluresurssien lisätietosivujen
Taidot-viiteluettelossa ja niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Päivä, jolloin taito vanhenee. Jos resurssin täytyy esimerkiksi uusia
sertifikaattinsa puolen vuoden välein, päättymispäivä olisi
sertifikaatin vanhenemispäivä.

Päättymispäivä

Resurssi, jolla taito on.Palveluresurssi

Taito, joka resurssilla on.Taito

Resurssin taitotaso. Taitotaso voi olla väliltä 0–99,99. Vihjeitä
taitotason määrittämiseen on kohdassa Taitojen asetusten
määrittäminen.

Taitotaso

Päivämäärä, jolloin resurssi sai taidon. Jos taito edustaa esimerkiksi
sertifikaattia, alkamispäivä olisi sertifikaatin päivämäärä.

Alkamispäivä

Taitovaatimukset ovat taitoja, jotka resurssi tarvitsee suorittaakseen tehtävän. Ne näytetään työtyyppien, työtilausten ja työtilausten
rivikohteiden lisätietosivujen Taitovaatimukset-viiteluettelossa ja niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Työtilaus, työtilauksen rivikohde tai työtyyppi, jossa taito on
vaadittu.

Liittyvä tietue

Vaadittu taito.Taito
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KuvausKentän nimi

Vaadittu taitotaso. Taitotaso voi olla väliltä 0–99,99.Taitotaso

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelutaitojen määrittäminen

Knowledge-tietokannan lisääminen

Salesforce Knowledge -palvelun lisääminen

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Rakenna oma tietämyskantasi ja tarjoa verkkosivustosi vierailijoille, asiakkaillesi, kumppaneillesi ja
palveluagenteillesi täydellinen tukikokemus. Salesforce Knowledge sallii sinun luoda ja hallita
yhtiötietojasi sekä jakaa niitä turvallisesti milloin ja missä niitä tarvitaan.

Salesforce Knowledge -tietämyskantasi pohjautuu Knowledge-artikkeleille, jotka ovat tietoja sisältäviä
asiakirjoja. Artikkelit voivat sisältää tietoja prosessista, kuten tuotteen oletusasetusten palauttamisesta,
tai yleisimpiä kysymyksiä, kuten kuinka pitkäksi aikaa tuotteesi voi varastoida.

Kokeneet palveluagentit ja sisäiset kirjoittajat kirjoittavat artikkelit. Sen jälkeen artikkelit julkaistaan
useissa eri kanavissa: sisäisessä tietokannassa, asiakas- ja kumppaniyhteisöissä tai julkisilla
verkkosivustoilla. Julkaistavat tiedot ja niiden julkaisusijainti perustuvat artikkelin asettelun profiiliin
ja kenttätason suojaukseen.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Käytä seuraavia luetteloita löytääksesi Salesforce Knowledge -tietoja Salesforce-dokumentaatiosta.

Salesforce Knowledgen yleiskatsaus

• Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

• Tietämyskantasi suunnittelu

• Salesforce Knowledge -rajoitukset

• Artikkelien ja käännösten työstäminen

• Salesforce Knowledge -opas

Salesforce Knowledgen määrittäminen

• Tietämyskantasi rakentaminen

• Knowledge-artikkelityypit

• Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

• Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

• Artikkelien työnkulku ja hyväksynnät

Salesforce Knowledge -tietokantasi käyttäminen

• Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

– Knowledge-artikkelien hakeminen Salesforce Console -konsolista

– Miten haku toimii?

– Artikkelit- tai Knowledge-välilehti

– Lisätietoja Salesforce Knowledge -artikkelien hakemisesta ja lukemisesta Android-laitteella on kohdissa Salesforce Knowledge
-artikkelien käyttö Salesforce1-sovelluksessa Android-laitteilla (beta) ja Eroavaisuudet Salesforce1-sovelluksen ja sivuston täyden
version välillä

• Artikkelien luominen ja muokkaaminen

• Julkaistut artikkelit ja käännökset

• Salesforce Knowledge -artikkeleista raportointi

Tietoluokkien määrittäminen Salesforce Knowledge -artikkeleillesi

• Tietoluokat Salesforce.com:issa

• Luokkaryhmien luominen ja muokkaaminen

• Tietoluokkien lisääminen luokkaryhmiin

Salesforce Knowledge -artikkelien kääntäminen

• Monikielisen tietämyskannan tuki

• Artikkelien kääntäminen Salesforce Knowledgessa

• Artikkelien vieminen käännettäväksi

• Käännettyjen artikkelien tuonti
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Salesforce Knowledge -tietokantasi jakaminen

• Salesforce-konsoli ja Salesforce Knowledge

• Jos haluat julkisen verkkosivustosi vierailijoiden tarkastelevan Salesforce Knowledge -artikkeleita, asenna Public Knowledge Base
-sovellus AppExchange-palvelusta. Jos haluat asentaa, määrittää ja mukauttaa julkista tietämyskantaasi tällä paketilla, katso lisätietoja
AppExchange-palvelusta saatavilla olevasta Public Knowledge Base AppExchange App Guide -oppaasta.

Kehitystyö Salesforce Knowledgella

• Salesforce Knowledge Developers Guide -oppaassa on Salesforce Knowledge -kohtaisia kehitystietoja sekä oppaita ja esimerkkejä.

• Force.com REST API Developer Guide -opas sisältää tietoja artikkelien tukemisesta REST API:lla.

• SOAP API Developers Guide -oppaassa on tietoja Salesforce KnowledgeAPI:sta:

– Ohjeet

– Objektit

– Puhelut

• Metadata API Developers Guide -oppaassa on tietoja Salesforce Knowledge Metadata API:sta:

• Visualforce Developers Guide -oppaassa on tietoja Salesforce KnowledgeVisualforce -komponenteista.

• Force.comApex Code Developers Guide -oppaassa on tietoja Apex KnowledgeArticleVersionStandardController -luokasta.

Tietämyskantasi suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

On tärkeää, että otat huomioon yhtiösi ainutlaatuiset tarpeet suunnitellessasi strategiaasi tukitiimiesi
tietämyksen hyödyntämiseen ja julkaisemiseen. Vahvan tietämyskannan avulla asiakkaat saavat
nopeampaa palvelua ja voivat jopa ratkaista ongelmia itse.

Salesforce Knowledgen määrittäminen on "valitse oma seikkailusi" -tyyppinen toimenpide.
Ominaisuuksia ja vaihtoehtoja on useita, ja sinä valitset yhtiöllesi sopivimmat.

LisätietojaHuomioitava asia

ArtikkelityypitMitä tietoja sinun täytyy julkaista?

Knowledge User -lisenssi, Käyttäjien
määrittäminen

Kuka voi tarjota tiedot?

Knowledgen hallinta, VahvistussäännötKuka voi hyväksyä ja hallita tietoja?

Artikkelien työnkulku ja hyväksynnätTarvitsetko työnkulku- tai hyväksymisprosesseja
artikkelien luomisen ja julkaisemisen hallintaan?

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce
Knowledgeen

Onko sinulla valmis tietämyskanta tai
dokumentaatio, joka sinun täytyy tuoda?

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet, Julkisten
ryhmien luominen Knowledgelle,

Kenen tarvitsee lukea mitä tietoja ja missä?

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille
ryhmille

Tietoluokat Salesforce.com:issaTarvitseeko sinun luokitella tietojasi?

Tietoluokkien näkyvyysKenellä on käyttöoikeudet mihin luokkiin?
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LisätietojaHuomioitava asia

Monikielisen tietämyskannan tukiTuetko useampaa kuin yhtä kieltä?

Liitä artikkelien PDF-versioita tapausten sähköposteihin.Tarkastele
ehdotettujen artikkelien luetteloa tapauksen tietojen perusteella.,
Knowledge One -widgetin määrittäminen

Tarvitseeko agenttiesi hakea artikkeleita työstäessään tapausta?

SyöteseurantaTäytyykö agenttiesi seurata artikkeleita Chatterissa?

Julkinen tietämyskanta mobiilille, verkolle ja FacebookilleTäytyykö sinun jakaa tietämyskantasi ulkoisesti?

Artikkelien hakukokemuksen parantaminenTarvitseeko sinun parantaa haettavuutta?

Consortium for Service Innovation, joka palkitsee
asiakastukimetodologioiden parhaat käytännöt, on

Tarvitsetko ohjeita, resursseja ja ajankohtaisia keskusteluita koskien
tietämyskantaan keskittyvää palvelua?

"KCS-vahvistanut" Salesforce Knowledgen. Tarjoamalla
Knowledge-Centered Support (KCS) -ominaisuuksia voit vahvistaa
yhteistyötä tiimisi kanssa ja tarjota asiakkaillesi olennaisia ja
paikkansapitäviä tietoja

Ota huomioon seuraavat vihjeet, kun suunnittelet ja käytät Salesforce Knowledge:a:

• Luo synonyymiryhmiä Salesforce Knowledgessa. Synonyymit ovat sanoja tai lauseita, joita kohdellaan samanarvoisina artikkelien
hauissa, jolloin voit optimoida hakutuloksia.

• Suunnittele tietoluokkaryhmäsi ja niiden hierarkiat huolellisesti, ennen kuin määrität tietoluokkia. Ota myös huomioon, miten
luokkahierarkiasi vastaa roolihierarkiaasi. Lisätietoja on kohdassa Tietoluokkien näkyvyys.

• Luo mukautettuja raportteja Salesforce Knowledge -tietojesi perusteella. Voit myös asentaa Tietämyskannan mittaristot ja raportit
-sovelluksen AppExchangesta saadaksesi yli kaksikymmentä käytännöllistä raporttia.

• Useat agentit voivat muokata samaa artikkelia samanaikaisesti. Jos näin tapahtuu, työtoverisi saattaa korvata muutoksesi varoittamatta,
vaikka tallentaisitkin työsi säännöllisesti. Neuvo kaikkia artikkeleita muokkaavia käyttäjiä muokkaamaan vain heille kohdistettuja
artikkeleita välttyäksesi tietojen tahattomalta katoamiselta.

• Tunne artikkelien, artikkelityyppien ja tietoluokkien enimmäisrajoitukset.

• Tarkista käyttösi säännöllisesti välttääksesi tallennustilan loppumiselta: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tallennustilan käyttö  ja valitse Tallennustilan käyttö.

• Julkisen tietämyskannan käyttäjät eivät voi arvostella artikkeleita.

• Mukautettu Tiedosto-kenttätyyppi sallii agenttien liittää artikkeleihin asiakirjoja.

• Menetät tiedot, jos muunnat artikkelityypin mukautetun kentän miksikään muuksi kenttätyypiksi. Muunna mukautettuja kenttiä vain,
jos kentässä ei ole mitään tietoja.

• Huomaa Salesforce Knowledge -otsikoita muuttaessasi, että vakiokenttien nimiä, kuten otsikko ja tyyppi, ei voi muuttaa. Nämä kentät
eivät muuta otsikoita artikkelien luonti- ja muokkaussivulla. Jos organisaatio on asetettu toiselle kielelle, näiden kenttien otsikot ovat
aina kyseisellä kielellä.

• Salesforce Knowledge -hakukone tukee lemmatisointia, jossa sana lyhennetään perusmuotoonsa. Lemmatisoinnin avulla haku voi
löytää hakusanan useita muotoja. Esimerkiksi hakusana running  löytää kohteet, jotka sisältävät run, running ja ran.

• Varmista, että ymmärrät varmasti organisaatiosi tarvitsemat artikkelityypit ja miten agenttien toimivat näiden artikkelityyppien kanssa.
Tällä tavalla määrität artikkelityyppien käyttöoikeudet ja artikkelitoiminnot, jotka sinun täytyy kohdistaa Salesforce Knowledge
-käyttäjille, ja joita voit sitten käyttää luodaksesi organisaatiosi vaatimat profiilijoukot tai käyttöoikeusjoukot. Lisätietoja on kohdassa
Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet sivulla 476.
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• Määritä, tarvitseeko sinun luoda työnkulkusääntöjä joillekin artikkelityypeille. Voit esimerkiksi luoda säännön, joka lähettää sähköpostin
artikkelipäällikölle, kun agentti luo artikkelin tapauksen sulkemisen yhteydessä.

• Määritä, tarvitseeko sinun luoda hyväksymisprosesseja joillekin artikkelityypeille. Jos sinulla on esimerkiksi artikkeli, joka vaatii
lakiasioiden ja hallinnollisen tiimin hyväksynnän ennen ulkoista julkaisemista, luo hyväksymisprosessi tälle artikkelityypille.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -rajoitukset

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledge -rajoitukset
Rajoitukset Salesforce Knowledge:ssa versiota kohti

Salesforce Knowledge on sisällön luomiseen ja hallintaan tarkoitettu tietämyskanta. Asiakkaat ja kumppanit voivat käyttää artikkeleita,
jos Salesforce Knowledge on otettu käyttöön asiakasportaalissa tai kumppaniportaalissa.

Tiedot Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Developer Edition -versioille

Salesforce Knowledge -rajoitukset

50 000 artikkeliaArtikkelien enimmäismäärä

100 artikkelityyppiäArtikkelityyppien enimmäismäärä

Enterprise Edition-, Developer Edition- ja Unlimited Edition -versioissa: 500 mukautettua
kenttää artikkelityyppiä kohti

Performance Edition -versiot: 800 mukautettua kenttää artikkelityyppiä kohti

Mukautettujen kenttien enimmäismäärä
artikkelityyppiä kohti

5 tiedostokenttääTiedostokenttien enimmäismäärä

Tiedostokentät lasketaan liitteiksi ja ne voivat olla enintään 25 Mt.Tiedostokenttien enimmäiskoko

131 072 merkkiäMuotoillun tekstin alueen enimmäiskoko

1 638 400 merkkiäArtikkelin kaikkien muotoiltujen
tekstialuekenttien enimmäiskoko

Sinulla voi olla enintään 100 linkkiä eri Salesforce Knowledge -artikkeleihin yhdessä
muotoillun tekstin kentässä.

Muotoillun tekstin alueessa olevien
yksilöllisten artikkeliviitteiden (linkkien)
enimmäismäärä

Artikkelitapahtumia seurataan enintään 18 kuukauden ajan.Artikkelihistorian seuranta

16 tuettua kieltäTuettujen kenttien enimmäismäärä

Tuodun .zip-tiedoston pitää täyttää seuraavat vaatimukset:Artikkelituonnit

• Sinulla voi olla vain yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.
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Tiedot Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Developer Edition -versioille

Salesforce Knowledge -rajoitukset

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot
eivät voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa voi olla enintään 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen
sinulla voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

5 luokkaryhmää; 3 aktiivistaTietoluokkaryhmien ja aktiivisten
tietoluokkaryhmien enimmäismäärä

100 luokkaa tietoluokkaryhmässäLuokkien enimmäismäärä
tietoluokkaryhmää kohti

5 tasoa tietoluokkaryhmien hierarkiassaTietoluokkaryhmien hierarkian tasojen
enimmäismäärä

8 tietoluokkaa artikkelille kohdistetusta tietoluokkaryhmästäTietoluokkien enimmäismäärä artikkelille
kohdistetusta tietoluokkaryhmästä

Organisaatiosi voi luoda enintään 2 000 ylennettyä termiä.Ylennettyjen hakusanojen enimmäismäärä

KATSO MYÖS:

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Tietämyskantasi suunnittelu

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Tietämyskantasi rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge:n
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiollasi Knowledge-käyttäjälisenssejä ja sinulle on kohdistettu sellainen, olet valmis
rakentamaan tietämyskantaasi.

Voit varmistaa, että organisaatiollasi on Knowledge-käyttäjälisenssejä kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitsemalla Yrityksen tiedot.
Knowledge-käyttäjälisenssit näytetään alempana sivulla Ominaisuuslisenssit-viiteluettelossa.

Voit varmistaa, että olet itse Salesforce Knowledge -käyttäjä kirjoittamalla henkilökohtaisten
asetuksiesi Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitsemalla Henkilökohtaiset tiedot.
Knowledge-käyttäjä-valintaruutu on Käyttäjän lisätiedot -osion toisessa sarakkeessa.

Ota Salesforce Knowledge käyttöön kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Knowledge  ja valitsemalla Knowledge-asetukset. Vahvista, että haluat ottaa Salesforce
Knowledgen käyttöön ja napsauta Ota käyttöön Knowledge. Jos organisaatiollasi ei ole
artikkelityyppiä, oletusarvoinen artikkelityyppi luodaan.

Note:  Jos otit Knowledgen käyttöön ennen Spring ’16 -julkaisua, sinun täytyy luoda ensin
artikkelityyppi. Spring ‘16 -julkaisun jälkeen sinun ei tarvitse enää luoda artikkelityyppiä ensin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledgen ottaminen käyttöön

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledgen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Knowledge-asetukset-sivulta voit luoda tietämyskannan käyttökokemuksen tukiagenteillesi,
kumppaneillesi ja asiakkaillesi.

Jos haluat määrittää tietämyskannan tai mukauttaa tietämyskantaasi, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset, valitse Knowledge-asetukset ja napsauta
Muokkaa.

KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Yleiset asetukset
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Sallii agenttien muokata artikkeleita siirtymättä Artikkelien hallinta
-välilehteen. Agentit voivat napsauttaa Muokkaa avatakseen

Salli agenttien luoda ja muokata artikkeleita Artikkeli- tai
Knowledge-välilehdestä

artikkelin muokkaussivun. Jos artikkelista on jo julkaistu versio, he
voivat tarkastella julkaistua versiota tai muokata nykyistä versiota.
Jos artikkelista on olemassa luonnosversio, he voivat jatkaa
olemassa olevan luonnoksen muokkaamista, mutta heidän täytyy
tarkastaa luonnos huolellisesti, jotta he eivät korvaa
julkaisemattomia muutoksia.

Lisää Vahvistustila sivulla 488-kentän kaikkiin Salesforce Knowledge
-artikkeleihin. Agentit voivat valita arvoja osoittaakseen, onko
artikkelin sisältö vahvistettu vai ei.

Aktivoi vahvistustilakenttä

Sallii <iframe>-elementtien upottaa multimediasisältöä
vakioeditorissa Dailymotion-, Vimeo- ja YouTube-verkkosivustoilta.

Salli agenttien lisätä multimediasisältöä HTML-koodiin
vakioeditorissa

Agentit voivat leikata ja liittää <iframe>-elementtejä
HTML-editoriin.

Artikkelin yhteenvedot

Valitse kullekin kanavalle, näytetäänkö artikkelin yhteenvetotiedot
hakutuloksissa artikkelin otsikon alla.

Artikkeliyhteenvetojen näyttäminen artikkeliluettelonäkymissä

Knowledge One

Knowledge Onen käyttöönotto profiilien avulla

Knowledge Onen käyttöönotto käyttöoikeusjoukkojen avulla

Siirry Artikkelit-välilehdestä Knowledge-välilehteen

Knowledge-välilehden haku ehdottaa artikkeleita niiden sisällön
ja niihin linkitettyjen tapausten perusteella. Jos samanlaisiin

Ehdota asiaan liittyviä artikkeleita tapauksissa

tapauksiin ei ole linkitetty artikkeleita, ehdotetuilla artikkeleilla on
samankaltaisia otsikoita kuin tapauksella tai yhteisiä hakusanoja
pääkäyttäjän valitsemien tapauskenttien kanssa. Ehdotetut artikkelit
ovat käytettävissä Salesforce Console -palvelukonsolissa ja
portaaleissasi, kun olemassa olevia tapauksia tarkastellaan tai uusia
luodaan.

Note: Aihe-kenttä on valittuna oletusarvoisesti. Valitse
enintään viisi käytettävissä olevaa lyhyttä tekstikenttää, jotka
sisältävät ongelman kuvauksen, asiaan liittyvän tuotteen tai
tapauksen aiheen. Suosittelemme valitsemaan lyhyitä
tekstikenttiä palauttaaksesi relevantimpia tuloksia. Haussa
käytetään vain 100:aa ensimmäistä merkkiä pääkäyttäjän
valitsemien kenttien sisällöstä. Kuvaus-kenttä otetaan aina
huomioon, kun tapauksille ehdotetaan artikkeleita, eikä sitä
lasketa merkkirajoitukseen.

Knowledge-välilehden haku luo artikkelin asiaankuuluvasta tekstistä
snippetin, jossa hakusanat on lihavoitu. Katso lisätietoja kohdasta
Haun korostukset ja snippetit.

Korosta artikkelin asiaankuuluva teksti hakutuloksissa.
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Knowledge-välilehden haku ehdottaa kolme suosituinta
Knowledge-välilehdestä suoritettua hakua. Ehdotukset perustuvat

Täydennä haettavat avainsanat automaattisesti

kanavaan (sisäinen, asiakas, kumppani tai julkinen), josta lukija
suorittaa haun.

Note:  Hakusanojen historia päivitetään kerran päivässä.

Knowledge-välilehden haku ehdottaa enintään 3 artikkelia, joilla
on vastaavat otsikot.

Täydennä haettavat otsikot automaattisesti

Kieliasetukset

Ensisijainen kieli artikkelien kirjoittamiseen. Se on oletusarvoisesti
organisaatiosi kieli. On suositeltavaa, että Knowledge-kannan
oletuskieli ja organisaatiosi kieli ovat samoja.

Knowledge-kannan oletuskieli

Jos tuet useampaa kuin yhtä kieltä, valitse Useita kieliä ja valitse
käännösasetukset. Ohjeet löydät kohdasta Monikielisen
tietämyskannan tuki.

Yksi tai useampi kieli

Tärkeää:  Monikielisen tietämyskannan määrittäminen.
Tärkeää: Jos otat käyttöön useita kieliä, et voi muuttaa
tietämyskantaa takaisin yksikieliseksi.

Tapauksen asetukset

Jos tämä valintaruutu on valittuna, agentit voivat luoda tapaukseen
liitettävän luonnosartikkelin, kun artikkeli julkaistaan jollakin
seuraavilla vaihtoehdoilla.

Salli käyttäjien luoda artikkeli tapauksesta

• Luo artikkeleita käyttämällä yksinkertaista editoria vain
tapausten sulkemisen yhteydessä.

• Luo artikkeleita käyttämällä vakioeditoria, kun agentti luo
artikkelin. Varmista, että käyttäjillä on artikkelien hallintaoikeus
sekä luku- ja luontioikeudet. Valitse seuraavat:

– Oletusarvoinen artikkelityyppi, alasvetoluettelosta

– Kohdista tapauksen sulkemisen yhteydessä luodut artikkelit
käyttäjille.

– Auta agentteja luomaan artikkeleita nopeammin
valitsemalla Apex-luokka, joka täyttää luonnoksen kentät.
Luonnosartikkelin Otsikko-kenttä sisältää tapauksen aiheen
oletusarvoisesti.

Note:  Jos otat tämän vaihtoehdon käyttöön,
napsauta myös Asettelun ominaisuudet
tapausten sulkemissivujen asetteluista ja valitse "Ota
lähetykset käyttöön tapauksen sulkemisen aikana"
ja "Lähetä artikkeleita".
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Kun käyttäjä luo PDF-artikkelin suoraan tapauksesta, PDF sisältää
oletusarvoisesti kaikki käyttäjälle näkyvät artikkelikentät. Jos haluat,

Käytä profiilia luodaksesi PDF-artikkeleita

että PDF-tiedostot luodaan eri profiilien mukaisesti, esimerkiksi
profiililla, joka piilottaa tietyt kentät asiakkaalta, valitse Käytä profiilia
luodaksesi asiakkaalle valmiita PDF-artikkeleita tapauksissa
-vaihtoehto ja valitse profiili, joka määrittää kentän näkyvyyden.

Agentit ja Salesforce Knowledge -päälliköt voivat nähdä luettelon
tapauksista, joihin artikkeli on liitetty. Tämä auttaa varmistamaan,

Ota käyttöön artikkeliin linkitettyjen tapausten luettelo

että artikkelissa on tapaukselle sopiva ratkaisu. Lisäksi se näyttää
eniten käytetyt artikkelit suorittamatta raporttia. Linkitetyt tapaukset
-viiteluettelo:

• On näkyvissä kaikkien vähintään kerran julkaistujen artikkelien
lisätieto- tai esikatselusivulla.

• Näyttää enintään 200 tapausta

• On lajiteltu laskevaan järjestykseen perustuen päivämäärään,
jolloin artikkeli linkitettiin tapaukseen. Lajittelujärjestystä ei voi
muuttaa.

• Ei näytetä arkistoiduissa artikkeleissa tai käännöksen muokkaus-
tai lisätietosivuilla.

• Ei näytetä ulkoisille käyttäjille, kuten portaali- tai
yhteisökäyttäjille, tai Salesforce1-sovelluksessa.

Artikkelin jakaminen URL:n kautta -asetukset

Voit jakaa julkisesta tietämyskannasta käytettävän artikkelin
URL-osoitteen avulla. Valitse Käytettävissä olevat sivustot

Salli agenttien jakaa artikkeleita julkisten URL-osoitteiden kautta

-luettelosta sivustot, joista haluat agenttien voivan lähettää
URL-osoitteita ja lisää ne Valitut sivustot -luetteloon. Siten agentit
voivat lähettää sähköpostilla asiakastuen sovellukseen URL-linkin,
joka osoittaa suoraan julkisessa tietämyskannassasi olevaan
artikkeliin.

Vastaukset-asetukset

Jos tämä valintaruutu on valittuna, vastaukset-yhteisön tai Chatter
Answers -yhteisön jäsenet voivat muuntaa hyödyllisiä vastauksia

Salli käyttäjien luoda artikkeli vastauksesta

artikkeleiksi. Valitsemasi artikkelityyppi määrittää luonnosartikkelissa
näytettävät kentät. Kaikissa artikkeleissa on kuitenkin kysymyksen
sisältävä Otsikko-kenttä ja vastauksen sisältävä Yhteenveto-kenttä.
Kun vastaus ylennetään artikkeliksi, alkuperäisessä vastauksessa on
tilaviesti, joka osoittaa vastauksen yhteyden luonnosartikkeliin. Kun
artikkeli on julkaistu, vastauksen viestiin sisältyy linkki artikkeliin.

Chatter-kysymysten asetukset

Näyttää samankaltaisia kysymyksiä ja asiaankuuluvia Salesforce
Knowledge -artikkeleita, kun käyttäjä syöttää kysymyksen
hakukenttään.

Näytä asiaankuuluvia artikkeleita, kun käyttäjät esittävät kysymyksiä
Chatterissa (koskee myös yhteisöjä, joissa on Chatter)
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Knowledge-tilastojen asetukset

Tämän vaihtoehdon avulla VoteStat-raportti (joka sisältää
oletusarvoisesti vain tähtiarvosanojen kokonaistulokset) sisältää
peukalo ylös tai alas -äänestysten kokonaistulokset.

Ota artikkelille käyttöön peukalo ylös tai alas -äänestys.

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Knowledge Onen käyttöönotto käyttöoikeusjoukkojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen tai
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat siirtää käyttäjät Artikkelit-välilehdestä Knowledge-välilehteen, lisää heidän
käyttöoikeusjoukkoihinsa Knowledge One  -käyttöoikeus.

Knowledge One  -käyttöoikeuden lisääminen käyttöoikeusjoukkoon:

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

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, johon haluat lisätä Knowledge One -käyttöoikeuden.

3. Syötä Hae asetuksia... -kenttään Knowledge.

4. Valitse Knowledge One ehdotusten luettelosta.

5. Napsauta Muokkaa.

6. Tarkasta Knowledge-hallinta-kohdasta, että Knowledge One  -vaihtoehdon
Käytössä-valintaruutu on valittuna.

7. Napsauta Tallenna.

8. Varmista, että kullakin käyttäjällä on vähintään yhden artikkelityypin lukuoikeus.

Kun Knowledge One on käyttäjiesi käytettävissä, määritä ulkoiset tietolähteesi. Ulkoiset tietolähteesi
näytetään artikkeliesi alla hakutuloksissa ja vasemmanpuoleisessa paneelissa.

KATSO MYÖS:

Knowledge Onen käyttöönotto profiilien avulla

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge Onen käyttöönotto profiilien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien luominen tai
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat siirtää käyttäjät Artikkelit-välilehdestä Knowledge-välilehteen, lisää heidän profiileihinsa
Knowledge One  -käyttöoikeus.

Knowledge One  -käyttöoikeuden lisääminen profiiliin:

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

2. Napsauta profiilia, johon haluat lisätä Knowledge One -käyttöoikeuden.

3. Syötä Hae asetuksia... -kenttään Knowledge.

4. Valitse Knowledge One ehdotusten luettelosta.

5. Napsauta Muokkaa.

6. Tarkasta Knowledge-hallinta-kohdasta Knowledge One.

7. Napsauta Tallenna.

8. Varmista, että kullakin käyttäjällä on vähintään yhden artikkelityypin lukuoikeus.

Kun Knowledge One on käyttäjiesi käytettävissä, määritä ulkoiset tietolähteesi. Ulkoiset tietolähteesi
näytetään artikkeliesi alla hakutuloksissa ja vasemmanpuoleisessa paneelissa.

KATSO MYÖS:

Knowledge Onen käyttöönotto käyttöoikeusjoukkojen avulla

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Apex-esimerkki artikkelien lähettämiseksi tapauksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-asetusten muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Apex-luokan luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Jos organisaatiosi sallii asiakastuen agenttien luoda Salesforce Knowledge -artikkeleita sulkiessaan
tapausta, voit käyttää Apexia täyttääksesi luonnosartikkelien kenttiä ennalta. Tee tämä luomalla
Apex-luokka ja kohdistamalla se tapausten artikkelityyppiin käyttämällä alla olevaa esimerkkiä
oppaana.

Lisätietoja kielen syntaksista ja Apex-toiminnon käyttämisestä on Force.comApex Code Developer's
-oppaassa.

Valmistele tämä esimerkki luomalla seuraava artikkelityyppi, kenttä ja tietoluokat. Älä muuta uusille
objekteille kohdistettua oletusarvoista API-nimi-kenttää.

1. Luo artikkelityyppi nimeltään Yleiset kysymykset.

2. Luo mukautettu tekstikenttä nimeltään Lisätiedot.

3. Luo luokkaryhmä nimeltään Maantiede  ja kohdista sille luokka nimeltään USA.

4. Luo luokkaryhmä nimeltään Aiheet  ja kohdista sille luokka nimeltään Ylläpito.

Luo ja kohdista sitten Apex-luokka.

5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat, valitse Apex-luokat ja
napsauta Uusi.

6. Määritä tälle luokalle käytettävä Apex- ja API-versio napsauttamalla Version asetukset.

Jos organisaatiosi on asentanut hallittavia paketteja AppExchange-palvelusta, voit myös
määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän luokan kanssa. Käytä
oletusarvoja kaikille versioille. Tämä liittää luokan viimeisimpään Apex- ja API-versioon ja kunkin
hallittavan paketin viimeisimpään versioon. Jos haluat käyttää komponentteja tai toimintoja,
jotka eroavat viimeisimmästä pakettiversiosta, voit määrittää hallittavan paketin vanhemman
version. Voit määrittää vanhemman Apex- ja API-version, kun haluat pitää jonkin tietyn toiminnan.

7. Kirjoita Apex-luokka-tekstikenttään seuraava skripti ja napsauta Tallenna:

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.

article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.

440

Salesforce Knowledge -palvelun lisääminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

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


ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset, valitse Knowledge-asetukset ja napsauta
Muokkaa.

9. Vahvista tapauksen asetukset. Esimerkkimme mukaan Oletusartikkelityyppi tulee olla Yleiset kysymykset.

10. Valitse Käytä Apex-mukautusta -valikosta AgentContributionArticleController ja napsauta Tallenna.

Tämän esimerkin johdosta, kun toimijat luovat artikkelin tapauksen sulkemisen ruudusta:

• tapauksen Kuvaus-kentän tiedot näytetään artikkelin Lisätiedot-kentässä.

• artikkelin otsikko sisältää Tapauksesta:  ja tapauksen aiheen.

• artikkeli kohdistetaan automaattisesti USA-tietoluokkaan ja Ylläpito-tietoluokkaan.

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Videoiden käyttäminen mistä tahansa palvelusta mukautetun Visualforce-sivun avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
luontioikeus

Luonnosartikkelien
muokkaaminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
muokkausoikeus

Julkaistujen tai arkistoitujen
artikkelien muokkaaminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku- ja muokkausoikeus

Voit lisätä Salesforce Knowledge -artikkeleihisi videoita mistä tahansa palvelusta käyttämällä
mukautettua Visualforce-sivua ja HTML-editoria.

Luo esimerkiksi Visualforce-sivu:

<apex:page showHeader="false" showChat="false" sidebar="false">
<iframe width="560" height="315"

src="http//myvideo.provider.com/embed/{!$CurrentPage.parameters.VideoID}"
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frameborder="0" allowfullscreen="true">
</iframe>

</apex:page>

Tämän jälkeen artikkelien laatijat voivat viitata videoihin käyttämällä HTML-editorissa tätä koodia:

<iframe frameborder="0" height="315"
src="https://<salesforce_instance>/apex/Video?videoID=12345"
width="560">

</iframe>

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Knowledge-artikkelityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Artikkelityypit, kuten Yleisimmät kysymykset ja Ohjeet, tarjoavat kanavina tunnetun muodon ja
rakenteen, joilla voidaan hallita artikkelin näyttämistä eri kohdeyleisöille. Voit muokata
artikkelityyppejä luomalla niihin mukautettuja kenttiä, mukauttamalla niiden asettelua lisäämällä
tai poistamalla osioita ja kenttiä sekä valitsemalla mallin kanaville. Voit myös luoda työnkulkusääntöjä
ja hyväksymisprosesseja auttaaksesi organisaatiotasi seuraamaan ja hallitsemaan artikkelien luomista
ja julkaisemista.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien luominen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelityyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Artikkelityyppi määrittää, miten artikkeli näytetään ja minkälaisia tietoja siihen sisällytetään kentistä.

Note: Sinun täytyy määrittää artikkelityyppien objektikäyttöoikeudet ennen kuin agentit
voivat käyttää artikkelityyppejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Valitse Uusi artikkelityyppi tai muokkaa olemassa olevaa artikkelityyppiä.

3. Syötä artikkelityyppien tiedot.

KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa
käyttöliittymäsivulla olevaan artikkelityyppiin.

Otsikko

Objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot
välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään
välilehdessä.

Monikkomuotoinen otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
suku pitää määrittää, määritä se tähän. Tämä
kenttä tulee näkyviin, jos koko organisaatiossa
käytettävä oletuskieli on sukumääreinen.
Henkilökohtainen kielimääritys ei vaikuta
siihen, tuleeko kenttä näkyviin.

Suku

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
vokaaliäänteellä on merkitystä, tarkista, pitääkö
otsikon edellä olla määrettä.

Alkaa vokaaliäänteellä

(Vain luku) Yksilöivä nimi, jolla viitataan
artikkelityyppiin Force.com API:a käytettäessä.
Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää
nimiristiriidat pakettien asentamisessa.

Objektin nimi

Objektin nimi -kenttä voi sisältää vain
alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa
sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Artikkelityypin valinnainen kuvaus. Selkeä
kuvaus auttaa sinua muistamaan

Kuvaus

artikkelityyppien eroja tarkastellessasi niitä
luettelossa.

Valitse tämä vaihtoehto seurataksesi artikkelin
ja sen versioiden koko historiaa. Järjestelmä

Seuraa kenttien historiatietoja

tallentaa ja näyttää master-artikkelin ja
käännösten kenttäpäivitykset,
julkaisutyönkulkujen tapahtumat ja kieliversiot.
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KuvausKenttä

Ilmaisee, onko artikkelityyppi näkyvissä Määritysten ulkopuolella.
Kehitysvaiheessa tarkoittaa, että artikkelipäälliköt eivät voi valita

Käyttöönoton tila

tätä artikkelityyppiä luodessaan artikkeleita. Valitse Otettu
käyttöön vasta kun olet luonut artikkelityypin.

4. Napsauta Tallenna.

Artikkelityypin lisätietosivulla:

• Luo tai muokkaa mukautettuja kenttiä Kentät-viiteluettelosta tarvittaessa.

• Muokkaa artikkelityypin asettelua Kentät-viiteluettelosta järjestääksesi kenttiä ja luodaksesi osioita tarvittaessa.

• Valitse Kanavanäkymät-luettelosta malli sisäiselle sovellukselle, kumppaniportaalille, asiakasportaalille ja julkiselle tietämyskannalle.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

Artikkelityyppien sivuasettelut

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Voit luoda mukautettuja kenttiä ja tallentaa niihin artikkeleillesi tärkeitä tietoja. Ainoat
artikkelityypeissä olevat vakiokentät ovat: Artikkelin numero, Yhteenveto, Otsikko ja URL:n nimi.
Haluat luoda ainakin kentän, johon kirjoittajat voivat kirjoittaa artikkelin tekstin.

Määritä ennen aloittamista luotavan mukautetun kentän tyyppi.

Note:  Tekijät voivat tarkastella URL-nimi  -kenttää luodessaan tai muokatessaan artikkelia.
URL-nimi-kenttää ei näytetä julkaistua artikkelia tarkasteleville loppukäyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Valitse artikkelityyppi.

3. Valitse Kenttiin liittyvästä luettelosta Uusi.

4. Valitse luotavan kentän tyyppi ja valitse sitten Seuraava.

5. Anna kentän otsikko. Kentän nimi täytetään automaattisesti antamasi kentän otsikon perusteella.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

6. Syötä kenttämääritteitä, kuten Kuvaus, ja valitse Seuraava jatkaaksesi.

Note:  Et voi antaa oletusarvoa millekään mukautetulle kentälle.

7. Määritä kenttätason suojaus, joka määrittää, onko kenttä näkyvissä ja muokattavissa vai Vain
luku -muodossa eri profiileille, ja napsauta Seuraava. Kenttätason suojauksen avulla voit hallita
sitä, mitkä kentät ovat näkyvissä eri kanaville.

8. Jos et halua, että kenttä lisätään automaattisesti artikkelityypin asetteluun, poista valinta kohdasta
Kyllä, lisää tämä mukautettu kenttä asetteluun.

9. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.

10. Voit myös järjestellä mukautetut kentät uudelleen artikkelityypin asettelussa.

Note:  Kenttien luominen saattaa vaatia useiden tietueiden muuttamista kerralla. Voidakseen käsitellä muutokset tehokkaasti,
Salesforce voi asettaa pyynnön jonoon ja lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun se on käsitellyt muutokset.

Varoitus:  Menetät tiedot, jos muunnat artikkelityypin mukautetun kentän miksikään muuksi kenttätyypiksi. Muunna mukautettuja
kenttiä vain, jos kentässä ei ole mitään tietoja.

KATSO MYÖS:

Artikkelien mukautetut kentät

Artikkelityyppien luominen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien mukautetut kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Ensimmäinen vaihe mukautetun kentän luomisessa artikkeleille on kentän tyypin valitseminen.
Tämä taulukko kuvaa kaikki käytettävissä olevat mukautetut kenttätyypit.

KuvausKenttätyyppi

Useita valuuttoja käyttävissä organisaatioissa
artikkelin Artikkelin valuutta -kenttä on voitu
määrittää artikkelin valuutan ISO-koodiksi.

Artikkelin valuutta

Sallii agenttien syöttää valuuttasumman.
Järjestelmä muotoilee kentän automaattisesti
valuuttasummaksi. Tästä voi olla hyötyä, jos viet
tietoja laskentataulukkosovellukseen. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy
syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Valuutta

Note: Salesforce käyttää
valuuttakentissä tie-breaking-sääntöä,
joka pyöristää puolikkaan
kokonaisluvuksi. Esimerkiksi 23,5
pyöristyy arvoon 24, 22,5 pyöristyy
arvoon 22, −22,5 pyöristyy arvoon −22,
ja −23,5 pyöristyy arvoon −24.

Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin
jälkeen.

Sallii agenttien syöttää päivämäärän tai valita
päivämäärän avattavasta kalenterista.

Päiväys

Raporteissa voit rajoittaa tietoja tiettyjen
päivämäärien mukaan käyttämällä mitä tahansa
mukautettua päivämääräkenttää. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy
syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Sallii agenttien syöttää päivämäärän tai valita
päivämäärän avattavasta kalenterista sekä

Päiväys/aika

syöttää kellonajan. Käyttäjät voivat myös lisätä
nykyisen päivämäärän ja kellonajan
napsauttamalla kentän viereistä päivämäärä- ja
aikalinkkiä. Kellonajassa on AM- tai PM-merkintä
ilta- ja aamupäivän merkiksi. Raporteissa voit
rajoittaa tietoja tiettyjen päivämäärien ja
kellonaikojen mukaan käyttämällä mitä tahansa
mukautettua päivämääräkenttää. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy
syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.
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KuvausKenttätyyppi

Sallii agenttien syöttää sähköpostiosoitteen, joka vahvistetaan
oikean muodon takaamiseksi. Rajoitus on 80 merkkiä. Jos kenttä

Sähköposti

on määritetty yhteyshenkilöille tai liideille, agentit voivat valita
osoitteen napsauttaessaan Lähetä sähköposti. Et voi käyttää
mukautettuja sähköpostiosoitteita joukkosähköposteissa. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo
ennen artikkelin tallentamista.

Sallii agenttien ladata ja liittää artikkeliin tiedostoja. Voit tehdä tästä
kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen

Tiedosto

artikkelin tallentamista. Huomaa seuraavat tiedostokenttiä koskevat
varoitukset:

• Liitteen kokorajoitus on 25 Mt.

• Voit lisätä enintään 5 tiedostokenttää kullekin artikkelityypille.
Jos haluat nostaa näitä rajoituksia, ota yhteyttä Salesforceen.

• Jos Poista HTML-asiakirjat ja -liitteet
käytöstä  -suojausasetus on käytössä, tiedostokentät eivät
tue HTML-tiedostoja.

• Tiedoston-kentän liitteen tekstisisältöä voidaan hakea. Voit
hakea enintään 25 Mt artikkeliin liitettyjä tiedostoja. Jos
artikkelissa on esimerkiksi kuusi 5 Mt tiedostoliitettä,
ensimmäiset 4,16 Mt kustakin tiedostosta on haettavissa.

• Salesforce CRM Content -tiedostoja ei voida liittää
Tiedosto-kenttää käyttämällä.

• Tiedostokentän tyyppi ei ole käytettävissä Developer-versioissa.

• Tiedostonimi ei voi olla yli 40 merkkiä.

• Et voi muuntaa Tiedostokentän tyyppiä miksikään muuksi
tietotyypiksi.

Sallii agenttien laskea automaattisesti arvoja perustuen muihin
arvoihin tai kenttiin, kuten yhdistämiskenttiin.

Kaava

Note: Salesforce käyttää kaavakentissä
tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi
12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon
-12.34.

Database.com-versiossa kaavojen muokkausohjelma ei
sisällä Tarkista syntaksi -painiketta. Syntaksin tarkistus
tapahtuu, kun agentti yrittää tallentaa kaavan.

Luo suhteen kahden tietueen välille, jotta voit liittää ne toisiinsa.
Mahdollisuuksilla on esimerkiksi tapausten kanssa hakusuhteet,

Hakusuhde

joiden avulla tietty tapaus voidaan liittää mahdollisuuteen.
Hakusuhde luo kentän, joka sallii agenttien napsauttaa
hakukuvaketta ja valita toisen tietueen ponnahdusikkunasta. Voit
tämän jälkeen näyttää tietueessa viiteluettelon, joka sisältää kaikki
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KuvausKenttätyyppi

tietueeseen linkitetyt tietueet. Voit luoda hakusuhdekenttiä, jotka
luovat linkkejä käyttäjiin, vakio-objekteihin tai mukautettuihin
objekteihin. Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen,
Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös
päättää olla poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa. Voit
tehdä tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen
arvo ennen artikkelin tallentamista.

Hakusuhdekentät eivät ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Hakusuhdekentät kampanjan jäsenille eivät ole käytettävissä, mutta
hakusuhdekentät kampanjan jäseniltä muille objekteille ovat
käytettävissä.

Sallii agenttien syöttää minkä tahansa numeron. Tätä arvoa
käsitellään reaalilukuna, ja kaikki sen edessä olevat nollat poistetaan.

Numero

Voit tehdä tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää
siihen arvo ennen artikkelin tallentamista.

Note: Salesforce käyttää numerokentissä
tie-breaking–sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi
12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon
-12,34. Salesforce pyöristää yhdistämiskentissä viitatut
numerot käyttäjän paikkamäärityksen mukaan, eikä
numerokenttä-kokoonpanossa asetetun desimaalien määrän
mukaan.

Sallii agenttien syöttää prosenttiluvun, kuten '10'. Järjestelmä lisää
prosenttimerkin automaattisesti lukuun. Voit tehdä tästä kentästä

Prosentti

pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Note:  Jos desimaaliarvo on yli 15 ja lisäät numeroon
prosenttimerkin, tapahtuu ajonaikainen virhe.

Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin jälkeen.

Sallii agentin syöttää minkä tahansa puhelinnumeron. Rajoitus on
40 merkkiä. Voit tehdä tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin
täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin tallentamista.

Salesforce muotoilee luvun automaattisesti puhelinnumeroksi.

Puhelin

Sallii agenttien valita arvon määrittämästäsi luettelosta.Valintaluettelo

Sallii agenttien valita arvon luettelosta, joka on riippuvainen toisen
kentän arvosta.

Valintaluettelo (riippuvainen)

Sallii agenttien valita useita valintaluetteloarvoja määrittämästäsi
luettelosta. Kussakin näissä kentissä näytetään puolipisteellä
erotettu arvo.

Valintaluettelo (monivalinta)
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KuvausKenttätyyppi

Sallii agenttien syöttää minkä tahansa kirjainten, numeroiden tai
erikoismerkkien yhdistelmän. Voit määrittää enimmäispituuden,

Teksti

joka voi olla korkeintaan 255 merkkiä. Voit tehdä tästä kentästä
pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Sallii agenttien syöttää enintään 255 merkkiä, jotka näytetään
erillisillä riveillä Kuvaus-kentän tapaan. Voit tehdä tästä kentästä

Tekstialue

pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Sallii agenttien syöttää enintään 131 072 merkkiä, jotka näytetään
erillisillä riveillä Kuvaus-kentän tapaan. Voit määrittää tämän

Tekstialue (Pitkä)

kenttätyypin pituuden alarajan, jos haluat. Kaikki pituudet 256 ja
131,072 merkin välillä ovat sallittuja. Oletusarvo on 32 768 merkkiä.
Joka kerta, kun agentti painaa Enter-painiketta pitkän
tekstialuekentän sisällä, tekstiin lisätään rivinvaihto ja return-merkki,
jotka molemmat lasketaan merkkien rajoitukseen. Lisäksi älykkäät
linkit lisäävät enemmän merkkejä kuin mitä ne näyttävät.

Note:  Jos pienennät merkkien rajoitusta, mutta jotkin
artikkelisi ylittävät sen edelleen. Näitä artikkeleita ei voi
muokata, ennen merkkien rajoitusta on nostettu artikkelien
merkkien määrää suuremmaksi.

Sallii agenttien syöttää 131 072 merkkiä HTML-tuettua tekstiä,

mukaan lukien koodinäytteitä ( ) ja älykkäitä
linkkejäSalesforce Knowledge -artikkelien välillä.

Älykkäitä linkkejä voi luoda kahdella eri tavalla:

Muotoillun tekstin kenttä

• Hae artikkeli.

• Syötä artikkelin URL.

Note:

• Sinulla voi olla enintään 100 linkkiä eri Salesforce
Knowledge -artikkeleihin yhdessä muotoillun tekstin
kentässä.

• Kun muunnat muotoillun tekstin kentän pitkän
tekstialueen kentäksi, linkit näytetään linkkien
viitenumeroina eikä URL-osoitteina.

• Päivitetty editori ei tue Internet Explorer -versioita 7 ja
8 yhteensopivuustilassa. Jos käytät näitä selaimia, käytät
vanhaa editoria.

Sallii agenttien syöttää enintään 255 merkkiä kelvollisen
verkkosivuston osoitteesta. Kun agentit napsauttavat kenttää,

URL
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KuvausKenttätyyppi

URL-osoite avautuu erillisessä selainikkunassa. Vain ensimmäiset
50 merkkiä näytetään tietueen tietosivuilla. Voit tehdä tästä kentästä
pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien kenttätason suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Kenttätason suojauksen avulla pääkäyttäjät voivat rajoittaa lukijoiden käyttöoikeutta lisätieto- ja
muokkaussivujen tiettyihin kenttiin. Voit esimerkiksi näyttää artikkelin Kommentti-kentän sisäisen
sovelluksen profiileille, mutta et julkisten yhteisöjen profiileille.

Jos käytät sekä artikkelityypin asettelua että kenttätason suojausta kentän näkyvyyden
määrittämisessä, käytössä on tiukemmat kentän käyttöoikeusasetukset. Jos kenttä on esimerkiksi
piilotettu artikkelityypin asettelussa, mutta näkyvissä kenttätason suojausasetuksissa, asettelu korvaa
suojausasetukset ja kenttä ei ole näkyvissä. Jotkin käyttöoikeudet korvaavat sekä sivuasettelut että
kenttätason suojausasetukset. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on Vain luku -tyyppisten kenttien
muokkausoikeus, voivat aina muokata kyseisiä kenttiä muista asetuksista huolimatta.

Tärkeää: Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit
vastaavat kenttätason suojauksen suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin
liittyvät tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja.

Voit määrittää suojauksen käyttöoikeusjoukon, profiilin tai kentän kautta:

Määritä kenttätason suojaus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien kautta

1. Jos valitset käyttöoikeusjoukot tai profiilit, siirry Määritykset-valikkoon ja:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot, tai

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin seuraavista:

• Käyttöoikeusjoukot tai parannettu käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia... -ruutuun haluamasi objektin nimi ja valitse se
luettelosta. Napsauta Muokkaa ja siirry Kenttien käyttöoikeudet -osioon.

• Alkuperäinen profiilin käyttöliittymä — Napsauta Kenttätason suojaus -osiosta Näytä muokattavan välilehden vierestä ja
napsauta sitten Muokkaa.

4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

Note:  Nämä kenttäoikeusasetukset korvaavat kaikki vähemmän rajoittavat kenttäoikeusasetukset artikkelityyppien
asetteluissa.

5. Napsauta Tallenna.
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Määritä kenttätason suojaus kenttien kautta

1. Jos valitset kentät, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja valitse
Knowledge-artikkelityypit.

2. Valitse artikkelityyppi, joka sisältää muokattavan kentän.

3. Valitse kenttä ja napsauta Määritä kenttätason suojaus.

4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

Note:  Nämä kenttäoikeusasetukset korvaavat kaikki vähemmän rajoittavat kenttäoikeusasetukset artikkelityyppien
asetteluissa.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt kenttätason suojauksen, voit muokata artikkelityypin asetteluita järjestelläksesi kenttiä lisätieto- ja muokkaussivuilla.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelityyppien sivuasettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityypin asettelun
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkelityyppien asettelut määrittävät, mitä kenttiä agentit voivat tarkastella ja muokata syöttäessään
tietoja artikkeliin. Ne määrittävät myös, mitä osioita näytetään käyttäjien tarkastellessa artikkeleita.
Artikkelityypin malli määrittää artikkelin muodon, riippumatta esimerkiksi siitä, näytetäänkö
asetteluosiot alavälilehtinä vai linkkejä sisältävänä sivuna. Voit soveltaa asettelua profiilin ja
artikkelityypin perusteella. Voit esimerkiksi näyttää saman artikkelin luottamukselliset kentät vain
agenteille, joilla on oikea profiili.

Vihje: Voit piilottaa kenttiä artikkelityypeissä myös kenttätason suojausta käyttämällä. Jos
esimerkiksi julkaiset saman artikkelin sisäisessä sovelluksessa ja yhteisössä, saatat haluta käyttää
kenttätason suojausta piilottaaksesi mukautetun kentän, kuten Sisäiset kommentit,
ulkoisen yhteisön käyttäjiltä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityyppiä.

3. Siirry Sivuasettelut-viiteluetteloon tai napsauta Sivuasettelut-linkkiä sivun ylälaidasta.

4. Luo sivuasettelu napsauttamalla Uusi ja noudattamalla ohjeita. Muokkaa olemassa olevaa
asettelua napsauttamalla Muokkaa ja tekemällä muutoksesi.

Tee haluamasi muutokset. Asettelun editori sisältää kaksi osaa: paletin ruudun yläosassa ja
asettelun ruudun alaosassa. Paletti sisältää käytettävissä olevat kentät ja osio-elementin. Asettelu
sisältää Tieto-osion ja tilan, johon voit lisätä lisäosioita. Kaikki mukautetut kentät sisältyvät
oletusarvoisesti Tieto-osioon.

Tärkeää:  Jos siirryt pois artikkelityypin asettelusta ennen kuin napsautat Tallenna,
tekemäsi muutokset häviävät.

Note: Artikkelin numero-, Yhteenveto-, Otsikko  ja URL-nimi
-vakiokenttiä ei näytetä asettelussa. Artikkelin numero  ja Yhteenveto
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näytetään julkaistun artikkelin ylälaidassa "vain-luku"-muotoisessa Ominaisuudet-osiossa. Myös Ensin julkaistu-,
Viimeksi muokattu- ja Viimeksi julkaistu  -kentät sisältyvät tähän otsikkoon.

KuvausTehtävä

Vedä ja pudota osio-elementti palettiin.Lisää osio

Napsauta sen otsikkoa. Et voi nimetä Tieto-osiota.Muuta osion nimeä

Vedä se paletin oikealle puolelle tai napsauta -kuvaketta sen
vierestä.

Poista kenttä osiosta

Napsauta -kuvaketta osion nimen vierestä.Poista osio artikkelityypin asettelusta

Napsauta Pikatallennus.Tallenna muutoksesi ja jatka artikkelityypin asettelun
muokkaamista.

Vihje:

• Käytä kumoa ja tee uudelleen -painikkeita liikkuaksesi taaksepäin ja eteenpäin.

• Käytä seuraavia pikanäppäimiä:

– Kumoa = CTRL+Z

– Tee uudelleen = CTRL+Y

– Pikatallennus = CTRL+S

• Voit valita useita elementtejä yksitellen painamalla CTRL+napsautus. Voit valita useita elementtejä ryhmänä painamalla
SHIFT+napsautus.

• Voit paikantaa minkä tahansa kohteen paletissa nopeasti käyttämällä pikahakuruutua. Pikahakuruutu on erityisen hyödyllinen
artikkelityypin asettelussa, jos paletissa on paljon kohteita käytettävissä.

5. Jos haluat kohdistaa artikkelityypille useita asetteluja käyttäjäprofiilin perusteella, napsauta Sivuasettelun kohdistukset.

6. Napsauta Muokkaa kohdistusta.

7. Valitse profiili tai profiilit (SHIFT-näppäimellä), joita haluat muuttaa ja valitse asettelu Käytä sivuasettelua: -alasvetoluettelosta.

Kun luot useita artikkelityyppien sivuasetteluita, ota huomioon seuraavat rajoitukset ja toimintojen muutokset.

• Kun luot sivuasetteluja, jotkin kentät on piilotettu agentin lisenssin perusteella. Vanhentunut-, Käännöksen suorituspäivämäärä- ja
Käännöksen vientipäivämäärä -kentät piilotetaan käyttäjiltä, joilla ei ole Knowledge User -lisenssiä, sekä asiakas- ja kumppaniportaalien
käyttäjiltä. Lisäksi Arkistoija- ja On uusin versio -kentät piilotetaan asiakas- ja kumppaniportaalien käyttäjiltä.

• Ennen Spring ‘16 -julkaisua esikatselusivuilla näytettiin API:ssa Yhteenveto-kenttä, joka sisälsi tekstiarvoja, vaikka ne eivät olisikaan
olleet sivuasettelussa. Jos haluat näyttää yhteenvetokentät esikatselusivuilla vastaisuudessa, lisää ne sivuasetteluihisi manuaalisesti.

• Jos haluat liittää artikkeleita sähköposteihin PDF-tiedostoina ratkaistessasi tapauksia, lisää Tiedostoliitteet-kenttä artikkelityypin
sivuasettelun Syötenäkymä-osion Valitut Sähköposti-työkalut  -luetteloon.

• Artikkelin muokkaussivulla näytetään vain vakiokentät (Artikkelin numero, Otsikko, URL:n nimi ja Yhteenveto) sekä kaikki asetteluun
lisätyt mukautetut kentät, mukaan lukien sivupalkkikentät. Muita sivuasetteluun lisättyjen kenttiä ei oteta huomioon, koska niitä ei
voi muokata, ja mukautetut kentät näytetään sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.

• Jos artikkelityypin sivuasettelussa ei ole vahvistussääntöä sisältävää kenttää, et voi luoda tai muokata kyseisen artikkelityypin artikkeleita.
Varmista, että kaikki artikkelityyppiin profiilin perusteella kohdistetut sivuasettelut sisältävät kaikki vahvistussääntöjä sisältävät kentät.
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• Viestintäkanava-asettelu ei määritä tapauksen sähköpostiin lisättäviä artikkelikenttiä sivuasettelun perusteella. Lisättävät kentät ovat
viestintäkanavan kartoituksessa valitut kentät.

• Voit määrittää tarkan profiilin luomalla PDF-tiedoston. Kun lähetät artikkeleita PDF-tiedostoina, pdf luodaan lähettäjän profiilin
perusteella. Tästä syystä vastaanottaja saattaa nähdä kenttiä, joita hänen ei kuuluisi nähdä. Käytä Knowledge-asetussivulla olevaa
Käytä profiilia luodaksesi asiakkaalle valmiita PDF-artikkeleita tapauksissa  -asetusta,
jotta PDF-tiedostojen kentät saadaan määritettyyn profiiliin kohdistetusta sivuasettelusta. Lisäksi lähettäjän profiilin ja määritetyn
profiilin kenttätason suojausasetukset ovat voimassa.

• Salesforce Classic Mobile -toiminnot ja -viiteluettelot eivät ole käytettävissä artikkelien sivuasetteluissa Salesforce-käyttöliittymän
työpöytäversiossa, pois lukien artikkelisyötteen toiminnot.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien luominen

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien sisällön lähettäminen sähköpostitse (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledgen
hallinta ja sivuasetteluiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Kun Knowledge One on käytössä, agentit voivat lähettää sähköpostitse artikkelin sisällön
sähköpostiviestin tekstiosassa.

Note:  Artikkelien sisällön lähettäminen sähköpostitse on saatavilla beta-ohjelmana ulkoisissa
kanavissa (julkisissä tietämyskannoissa, portaaleissa tai yhteisöissä) julkaistuille artikkeleille
eikä sitä tueta Internet Explorer -versiossa 7. Uusissa organisaatioissa vakioprofiileilla ei ole
tätä käyttöoikeutta, mutta Järjestelmänvalvoja-profiililla on. Jos käytössäsi on olemassa oleva
organisaatio, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi käyttöoikeuden käyttöön
Järjestelmänvalvoja-vakioprofiilissa.

Agentit voivat lähettää artikkelin sisällön sähköpostitse pelkän URL-osoitteen sijaan. Asiakkaasi voivat
nähdä tiedot siirtymättä verkkosivustolle. Agenttisi lähettävät artikkeleita, joita ei ole julkaistu
julkisesti, eikä heidän täydy kirjoittaa sisäistä artikkelia uudelleen tai kopioida ja liittää sitä. Pääkäyttäjäsi
voivat kohdistaa käyttöoikeuden vain agenteille, jotka tietävät miten toimia asiakaskannan kanssa.

Määritä jokaisella artikkelityypille, mitkä artikkelin kentät liitetään sähköposteihin.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät tapaussyötteen asetussivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Napsauta Tapaus: Sivunasettelut -luettelosta asettelun vierestä Muokkaa ja napsauta sitten
sivuasettelueditorissa Syötenäkymä.

• Napsauta Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa syötenäkymää. (Tämä osio näytetään vain ennen Spring '14 -julkaisua
luoduissa organisaatioissa).

Jos käytät jo sivuasettelujen parannettua editoria määrittääksesi asettelun julkaisijan, valitse
Muokkaa lisätietonäkymää  lisätäksesi, muuttaaksesi tai poistaaksesi toimintoja.

3. Valitse Artikkelityökalun asetukset  -osiosta Salli artikkelien liittäminen
suoraan.

4. Napsauta Tallenna.
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5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja valitse Knowledge-artikkelityypit.

6. Napsauta sen artikkelityypin otsikkoa tai nimeä, jonka haluat jakaa sähköpostitse.

7. Napsauta Viestintäkanavien kartoitukset -osiosta Uusi tai Muokkaa.

8. Syötä otsikko ja nimi.

9. Valitse ja lisää Sähköposti-vaihtoehto Valitut kanavat -luetteloon.

10. Valitse ja lisää kenttiä, jotka haluat sisällyttää sähköpostin tekstiosaan.

Note:  Älykkäitä linkkejä ei voida sisällyttää sähköpostiin, eikä seuraavia kenttiä tueta:

• ArticleType

• isDeleted

• Language

• MultiPicklist

• Picklist

• Publish Status

• Source

• Validation Status

11. Napsauta Tallenna.

Esimerkki: Jos agenteilla on siihen oikeus, he voivat syöttää artikkelin sisällön sähköpostiviestin tekstiosaan ratkaistessaan
asiakkaiden tapauksia. Agentit voivat lähettää artikkelin sähköpostiviestin tekstiosassa valitsemalla toimintojen alasvetoluettelosta
Lähetä sähköpostitse artikkelin HTML-versio miltä tahansa sivulta, josta he voivat liittää artikkeleita tapauksiin, kuten Salesforce
Consolen Knowledge One -sivupalkista, tapaussyötteen Artikkelit-luettelosta, Artikkelit-widgetistä tai Knowledge One -haussa
ehdotetuista artikkeleista. Artikkelin sisältö liitetään sähköpostiketjun ylälaitaan tai sijaintiin, johon agentti jätti kursorinsa. Kun
artikkeli on lähetetty sähköpostitse, sen otsikon vasemmalle puolelle ilmestyy kirjekuoren kuva. Jos artikkeli sisältää enemmän
tiedostoja kuin 10 Mt liiterajoitus sallii, agentteja pyydetään valitsemaan liitettävät tiedostot ja yrittämään sähköpostin lähettämistä
uudelleen.

Note:  Jos artikkelityypin tapaussyötteen asettelussa ei ole otettu käyttöön muotoilua tekstiä, sähköpostiin liitetään vain
artikkelin teksti ja toiminnoksi muuttuu Lähetä sähköpostitse vain artikkelin teksti.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien sivuasettelut

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Sivustojen ja yhteisöjen artikkelien URL-osoitteiden lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledgen
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Agentit voivat lisätä sivustojen tai yhteisöjen artikkelien URL-osoitteita tapaussyötteeseen
palvelukonsolista sähköpostijulkaisijan, yhteisöjulkaisijan tai sosiaalisten julkaisijoiden kautta.

Jos haluat lähettää tapaussyötteeseen sivustojen tai yhteisöjen artikkelien URL-osoitteita, sinulla
täytyy olla Knowledge-sivupalkki käytössä ja joko Force.com Site- tai Yhteisö-kokoonpano.

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

2. Valitse Muokkaa.

3. Ota Artikkelin jakaminen URL:n kautta -asetukset  -osiota Salli
käyttäjien jakaa artikkeleita julkisten URL-osoitteiden kautta -vaihtoehto käyttöön.

4. Valitse Saatavilla olevat sivustot  -luettelosta sivustot tai yhteisöt, joiden
artikkelien URL-osoitteita haluat agenttien jakavan, ja lisää ne Valitut sivustot
-luetteloon.

5. Napsauta Tallenna.

Agenttisi voivat nyt valita Liitä ja jaa artikkeli -vaihtoehdon valittujen sivustojen konsolin
Knowledge-sivupalkista. Oletusarvoinen toiminto on sähköposti, mutta agentit voivat muuttaa
sosiaalista toimintoa tai yhteisötoimintoa tapaussyötteessä ennen URL-osoitteen syöttämistä.

Tärkeää:

• Artikkelien täytyy olla julkaistuja. Luonnosartikkeleissa ei näytetä lisää URL-vaihtoehtoa.

• Artikkelien täytyy olla jaettuna julkisesti, eli niiden kanavan täytyy olla Julkinen
Knowledge-kanta, Asiakas tai Kumppani.

• Kaikki tuetut URL-osoitteet näyttävät Liitä ja jaa artikkeli -linkin, vaikka artikkeli ei olisi
näkyvissä kyseisessä sivustossa tai yhteisössä. Agentin täytyy varmistaa, että artikkeli on
käytettävissä sivustossa tai yhteisössä ennen sen jakamista asiakkaalle.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien sivuasettelut

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Datan eheyden hallinta vahvistussäännöillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien
vahvistussääntöjen
luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Varmista, että artikkeliesi sisältö noudattaa yhtiösi standardeja. Luo vahvistussääntöjä kullekin
artikkelityypille tarkastaaksesi, että pakollisissa kentissä on asiaankuuluvat arvot artikkelin tilan
perusteella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Artikkelityypit  ja valitse
Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityyppiä.

3. Siirry Vahvistussäännöt-viiteluetteloon tai napsauta Vahvistussäännöt-linkkiä sivun ylälaidasta.

4. Luo vahvistussääntö napsauttamalla Uusi. Muokkaa olemassa olevaa vahvistussääntöä
napsauttamalla Muokkaa.

5. Anna säännölle nimi.

6. Tee säännöstä aktiivinen.

7. Kuvaile halutessasi, miten haluat hallita tämän tyyppisiä artikkeleita.

8. Määritä virhe-ehdon kaava ja sitä vastaava virheviesti.

Virhe-ehto kirjoitetaan totuusarvo-kaavalausekkeena, joka palauttaa arvon true tai false. Kun
arvo on true, artikkelia ei tallenneta ja virheviesti näytetään. Kirjoittaja voi korjata virheen ja
yrittää uudelleen. Lisätietoja vahvistussäännöistä on kohdassa Vahvistussääntöjen määrittäminen.

Note:  Knowledge-artikkelien virheet näytetään aina sivun ylälaidassa, ei kentän vieressä.
Kirjoita virheet yksityiskohtaisesti, jotta kirjoittajat näkevät, miten he voivat noudattaa
vahvistussääntöä. Kerro esimerkiksi, mikä kenttä aiheuttaa virheen.

9. Napsauta Tallenna.

Kun luot vahvistussääntöjä artikkelityypeille, ota huomioon seuraavat rajoitukset ja toimintojen
muutokset.

• Jos artikkelityypin sivuasettelussa ei ole vahvistussääntöä sisältävää kenttää, et voi luoda tai
muokata kyseisen artikkelityypin artikkeleita. Varmista, että kaikki artikkelityyppiin profiilin
perusteella kohdistetut sivuasettelut sisältävät kaikki vahvistussääntöjä sisältävät kentät.

• Artikkelin valuutta -kenttä ja VLOOKUP-funktio eivät tue vahvistussääntöjä.

• Jos tuomasi artikkelin datatiedosto sisältää kelvollisen artikkelin, jolla on virheellinen käännös,
käännös luodaan, mutta sen käännettyä sisältöä ei tuoda.

• Vain ensimmäinen vahvistussäännön virhe näytetään sivun ylälaidassa ja artikkelien tuontilokissa. Jos virheitä on useita eikä niitä
korjata, ne näytetään myöhempien tallennusten ja tuontien yhteydessä.

• API:ssa KA-kentät, kuten Tapauksen yhteyksien lukumäärä ja Arkistointipäivä, eivät tue vahvistussääntöjä. Vain KAV-kenttiä
(artikkeliversio) tuetaan vahvistussäännöissä.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelihistorian seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Voit seurata artikkelien tiettyjen kenttien historiaa. Jos olet ottanut historiaseurannan käyttöön, avaa
kyseistä tyyppiä oleva artikkeli ja napsauta Versio nähdäksesi versiohistorian luettelon. Voit myös
määrittää seurannan artikkelityypille seurataksesi artikkelin ja sen versioiden koko historiaa.
Artikkelitapahtumia seurataan enintään 18 kuukauden ajan.

Järjestelmä tallentaa ja näyttää master-artikkelin ja käännösten kenttäpäivitykset, julkaisutyönkulkujen
tapahtumat ja kieliversiot. Kun seuraat vanhoja ja uusia arvoja, järjestelmä tallentaa molemmat arvot
sekä muutoksen päivämäärän, ajan, luonteen ja sen suorittaneen käyttäjän. Kun seuraat vain
muutettuja arvoja, järjestelmä merkitsee muutetun kentän muokatuksi, mutta se ei tallenna vanhoja
ja uusia kenttäarvoja. Nämä tiedot ovat käytettävissä Versiohistoria-luettelossa ja kentät ovat
käytettävissä Artikkelin versiohistoria -raportissa.

Artikkelihistoria noudattaa kenttä-, entiteetti- ja tietuetason suojausta. Sinulla täytyy olla artikkelityypin
tai kentän lukuoikeus nähdäksesi sen historian. Tietoluokkien suojauksen takia Salesforce määrittää
käyttöoikeuden artikkelin online-version luokituksen mukaan. Jos online-versiota ei ole, suojaus
määritetään arkistoidun version mukaan, ja sitten luonnosversion mukaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge  ja valitse
Knowledge-artikkelityypit.

2. Luo artikkelityyppi tai muokkaa sellaista Artikkelityypit-luettelosta.

3. Napsauta Määritä historiatietojen seuranta.

4. Valitse seurattavat kentät.
Salesforce aloittaa historiatietojen seuraamisen sinä päivänä ja aikana. Ennen tätä päivämäärää
ja kellonaikaa tehtyjä muutoksia ei seurata.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelityyppien mallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityypin mallien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Salesforce Knowledge:in artikkelityypit vaativat mallin jokaiselle kanavalle. Artikkelityypin vakiomallit
- Välilehti ja Sisältöluettelo - määrittävät, miten artikkelityypin asettelun osiot näytetään julkaistussa
artikkelissa. Jos esimerkiksi valitset Välilehti-mallin, asettelussa määritetyt osiot näytetään välilehtinä
käyttäjän tarkastellessa artikkelia. Sisällysluettelo-mallissa osiot näytetään yhdellä sivulla, jossa on
linkkejä eri osioihin. Voit myös luoda mukautetun mallin Visualforce:n avulla. Mukautettuja malleja
ei liitetä artikkelityypin asetteluun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityypin nimeä.

• Jos käytät oletusarvoista mallia, siirry vaiheeseen 12.

• Jos olet luomassa mukautettua mallia, huomioi artikkelityypin API-nimi. Tarvitset tätä
arvoa, kun luot Visualforce-sivun.

3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

4. Napsauta Uusi.

5. Kirjoita Nimi-tekstikenttään teksti, joka näytetään URL-osoitteessa sivun nimenä.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

6. Syötä Otsikko-tekstikenttään teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän, kun he valitsevat tämän
mallin Kanavanäytöt-viiteluettelosta artikkelityypin lisätietosivulta.

7. Lisää Visualforce-merkintä.

Ainoa artikkelityyppien mukautettujen mallien vaatimus on, että standardiohjain on yhtä kuin
artikkelityypin API-nimi. Jos esimerkiksi artikkelityypin API-nimi  on Offer__kav,
merkintäsi on:

<apex:page standardController="Offer__kav">

... page content here ...

</apex:page>

Note:  Napsauta Komponenttiviittaus nähdäksesi luettelon Visualforce-komponenteista, kuten
knowledge:articleRendererToolbar  ja knowledge:articleCaseToolbar, joita voidaan käyttää
mukautetuissa artikkelityypin malleissa.

8. Jos artikkelityypissäsi on Tiedosto-kenttä, voit sallia käyttäjäsi lataamaan kentän sisällön.

Seuraavassa esimerkissä artikkelityyppi on Offer, Tiedosto-kentän nimi on my_file  ja linkin tekstinä on Napsauta tästä:

<apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Offer__kav.FileFieldDownload,
Offer__kav.id, ['field'=$ObjectType.Offer__kav.fields.my_file__Body__s.name])}">Click
me</apex:outputLink>
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Note:  Jos Tiedosto-kenttä on tyhjä (eli laatija ei ladannut tiedotoa), linkki näytetään silti julkaistussa artikkelissa, mutta se ei
toimi. Jos et halua näyttää linkkiä, kun Tiedosto-kenttä on tyhjä, korvaa Napsauta tästä  -arvo tässä esimerkissä tiedoston
nimellä. Esimerkiksi {!Offer__kav.my_file__Name__s}.

9. Napsauta Tallenna.

Mukautettu mallisi voidaan nyt kohdistaa mille tahansa tämän artikkelityypin kanavalle.

10. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja valitse Knowledge-artikkelityypit.

11. Napsauta artikkelityypin nimeä.

12. Määritä malli kullekin kanavalle.

• Välilehti on oletusarvoinen malli sisäiselle sovellukselle, asiakasportaalille ja kumppaniportaalille.

• Sisällysluettelo on oletusarvoinen malli julkiselle tietämyskannalle.

• Jos olet luonut tälle artikkelityypille mukautetun mallin, myös se näytetään alasvetovalikossa.

13. Napsauta Tallenna.

Esimerkki: Jos valitset Välilehti-mallin, asettelussa määrittämäsi osiot näytetään välilehtinä käyttäjän tarkastellessa artikkelia.

Julkaistu artikkeli välilehden artikkelityypin mallia käyttämällä

Jos valitsit Sisällysluettelo-mallin, asettelussa määritetyt osiot näytetään yhdellä sivulla, jossa on linkkejä eri osioiden otsikoihin.

.
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Julkaistu artikkeli sisällysluettelon artikkelityypin mallia käyttämällä

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Apex-esimerkki artikkelien lähettämiseksi tapauksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-asetusten muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Apex-luokan luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Jos organisaatiosi sallii asiakastuen agenttien luoda Salesforce Knowledge -artikkeleita sulkiessaan
tapausta, voit käyttää Apexia täyttääksesi luonnosartikkelien kenttiä ennalta. Tee tämä luomalla
Apex-luokka ja kohdistamalla se tapausten artikkelityyppiin käyttämällä alla olevaa esimerkkiä
oppaana.

Lisätietoja kielen syntaksista ja Apex-toiminnon käyttämisestä on Force.comApex Code Developer's
-oppaassa.

Valmistele tämä esimerkki luomalla seuraava artikkelityyppi, kenttä ja tietoluokat. Älä muuta uusille
objekteille kohdistettua oletusarvoista API-nimi-kenttää.

1. Luo artikkelityyppi nimeltään Yleiset kysymykset.

2. Luo mukautettu tekstikenttä nimeltään Lisätiedot.

3. Luo luokkaryhmä nimeltään Maantiede  ja kohdista sille luokka nimeltään USA.

4. Luo luokkaryhmä nimeltään Aiheet  ja kohdista sille luokka nimeltään Ylläpito.

Luo ja kohdista sitten Apex-luokka.

5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat, valitse Apex-luokat ja
napsauta Uusi.

6. Määritä tälle luokalle käytettävä Apex- ja API-versio napsauttamalla Version asetukset.

Jos organisaatiosi on asentanut hallittavia paketteja AppExchange-palvelusta, voit myös
määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän luokan kanssa. Käytä
oletusarvoja kaikille versioille. Tämä liittää luokan viimeisimpään Apex- ja API-versioon ja kunkin
hallittavan paketin viimeisimpään versioon. Jos haluat käyttää komponentteja tai toimintoja,
jotka eroavat viimeisimmästä pakettiversiosta, voit määrittää hallittavan paketin vanhemman
version. Voit määrittää vanhemman Apex- ja API-version, kun haluat pitää jonkin tietyn toiminnan.
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7. Kirjoita Apex-luokka-tekstikenttään seuraava skripti ja napsauta Tallenna:

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.

article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.

ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset, valitse Knowledge-asetukset ja napsauta
Muokkaa.

9. Vahvista tapauksen asetukset. Esimerkkimme mukaan Oletusartikkelityyppi tulee olla Yleiset kysymykset.

10. Valitse Käytä Apex-mukautusta -valikosta AgentContributionArticleController ja napsauta Tallenna.

Tämän esimerkin johdosta, kun toimijat luovat artikkelin tapauksen sulkemisen ruudusta:

• tapauksen Kuvaus-kentän tiedot näytetään artikkelin Lisätiedot-kentässä.

• artikkelin otsikko sisältää Tapauksesta:  ja tapauksen aiheen.

• artikkeli kohdistetaan automaattisesti USA-tietoluokkaan ja Ylläpito-tietoluokkaan.

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelityypin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkelityyppien poistaminen saattaa aiheuttaa virheitä ja tietojen katoamista. Lue tämä koko aihe
huolellisesti ennen artikkelityyppien poistamista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityypin vierestä Poista.

3. Vahvista, että haluat poistaa artikkelityypin.

Artikkelityyppien poistamisen huomautuksia

• Jos organisaatiossasi on vain yksi artikkelityyppi, et voi poistaa sitä. Kaikki Salesforce
Knowledge -organisaatiot tarvitsevat vähintään yhden käytettävän artikkelityypin. Luo
artikkelityyppi ja poista sitten vanha.

• Kaikki poistettavaan artikkelityyppiin kuuluneet artikkeliliitokset poistetaan automaattisesti
kaikista kanavista, mukaan lukien luonnosartikkelit, julkaistut artikkelit ja arkistoidut artikkelit.

• Salesforce ei näytä poistettuja artikkelityyppejä roskakorissa muiden poistettujen tietueiden
tavoin. Sen sijaan poistetut artikkelityypit näytetään artikkelin luettelonäkymäsivun Poistetut
artikkelityypit -luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana voit palauttaa artikkelityypin ja sen
artikkelit, tai poistaa artikkelityypin ja sen artikkelit pysyvästi. 15 päivän kuluttua artikkelityyppi
ja sen artikkelit poistetaan pysyvästi.

• Jos lukija napsauttaa kirjanmerkkiä, joka viittaa poistetun artikkelin URL-osoitteeseen, hän
näkee viestin riittämättömistä käyttöoikeuksista.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Voit tuoda olemassa olevia artikkeleitasi tai tietokantasi Salesforce Knowledgeen. Tämä tuontitoiminto
on Salesforce Knowledgen ulkopuolella olevia artikkeleitasi ja käännöksiäsi varten.

Note:  Jos etsit ohjeita käännöstoimistolle lähettämiesi käännettyjen artikkelien tuomiseen,
katso lisätietoja kohdasta Käännettyjen artikkelien tuominen sivulla 498.

TÄSSÄ OSIOSSA:

1. Valmistele artikkelit Salesforce Knowledge:en tuomista varten

Kussakin tuontitiedostossa täytyy olla samantyyppisiä artikkeleita ja artikkelin kenttiä vastaavia
sarakkeita.

2. Luo .csv-tiedosto artikkelin tuontia varten

Jokainen .csv-tiedosto tuo artikkeleita yhteen artikkelityyppiin ja määrittää tuotujen artikkelien
sisällön artikkelityypin kentillä. Esimerkiksi .csv-tiedosto saattaa määrittää artikkelien otsikot
artikkelityypin Otsikko-vakiokentällä, mikä tarkoittaa, että kukin artikkelin otsikko tuodaan
Otsikko-kenttään.

3. Artikkelien tuontiparametrien määrittäminen

Määritä tuontiparametrit ominaisuudet-tiedostoon avainnimiä ja niitä vastaavia arvoja käyttäen.
Voit esimerkiksi käyttää avainta DateFormat  määrittääksesi, että mukautettu
päivämääräkenttä näkyy muodossa DateFormat=dd/MM/YYYY  tai määritä tuonnissa
käytettävä merkistökoodaus.

4. .zip-tiedoston luominen artikkelien tuontia varten

Luo .parameters-, .csv- ja .html-tiedostosi sisältävä .zip-tiedosto ja lataa ne Salesforce Knowledgeen suorittaaksesi
artikkelien tuonnin loppuun.

5. Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

Löydät artikkeliesi tuontien ja vientien tilan Määritykset-valikon Artikkelin tuonnit -sivulta.

KATSO MYÖS:

Valmistele artikkelit Salesforce Knowledge:en tuomista varten

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Valmistele artikkelit Salesforce Knowledge:en tuomista varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Kussakin tuontitiedostossa täytyy olla samantyyppisiä artikkeleita ja artikkelin kenttiä vastaavia
sarakkeita.

Vihje:  Testaa tuontisi pienikokoisilla artikkelijoukoilla.

1. Lajittele aiemmin luodut artikkelit tietotyypin mukaan.

Esimerkki: Yleisimpiä kysymyksiä, tuotetiedot tai tarjous.

2. Varmista, että kullakin tietotyypillä on vastaava Salesforce Knowledge -artikkelityyppi, joka vastaa
sen rakennetta ja sisältöä.

Jos esimerkiksi tuot Yleisimpiä kysymyksiä, varmista, että Salesforce Knowledge:ssa on Yleisimpiä
kysymyksiä -artikkelityyppi, jossa on tarpeeksi kysymys- ja vastauskenttiä vastatakseen suurinta
Yleisimmät kysymykset -artikkelia.

Jos artikkelisi sisältävät .html-tiedostoja, käytä muotoillun tekstin kentän sisältävää artikkelityyppiä
ja varmista, että HTML on yhteensopiva muotoillun tekstin kentässä tuettujen tunnisteiden ja
määritteiden kanssa.

Note:  Artikkelien tuontitoiminto ei tue alakenttiä. Jos sinulla on kenttien sisäkkäisiä
kenttiä, säädä rakennettasi ja sisältöäsi ennen niiden tuomista Salesforce Knowledgeen.

3. Vahvista myös, että artikkelin kenttätason suojausasetukset sallivat kenttien muokkaamisen.

Luo kullekin artikkelityypille cvs-tiedosto tuontia varten.

KATSO MYÖS:

Luo .csv-tiedosto artikkelin tuontia varten

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Luo .csv-tiedosto artikkelin tuontia varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Jokainen .csv-tiedosto tuo artikkeleita yhteen artikkelityyppiin ja määrittää tuotujen artikkelien
sisällön artikkelityypin kentillä. Esimerkiksi .csv-tiedosto saattaa määrittää artikkelien otsikot
artikkelityypin Otsikko-vakiokentällä, mikä tarkoittaa, että kukin artikkelin otsikko tuodaan
Otsikko-kenttään.

1. Luo yksi .csv-tiedosto yhtä artikkelityyppiä kohden.

• Sinulla voi olla vain yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot eivät
voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa ei voi olla yli 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen sinulla
voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla kooltaan yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

2. Määritä ensimmäiselle riville artikkelityypin kentät ja metadata (kuten kielen tietoluokat tai
kanavat).

Syötä yksi kohde jokaiseen sarakkeeseen. Voit käyttää seuraavia kenttiä ja metadataa tuodaksesi
sisältöä.

KuvausKenttä tai data

Osoittaa, onko artikkeli pääartikkeli (1) vai
käännös (0). Vaaditaan käännöksiä sisältävien
artikkelien tuontiin, se ei kuitenkaan voi olla
-csv-tiedostossa ilman käännöksiä olevien
artikkelien tuontiin. Käännösten on seurattava
niiden pääartikkeleja siten, että ne liittyvät niitä
edeltävään pääartikkeliin.

isMasterLanguage

Artikkelin tai käännöksen otsikko. Vaaditaan
kaikille tuonneille.

Otsikko

Viittaa artikkelityypin vakiokenttiin käyttämällä
kenttien nimiä, ja mukautettuihin kenttiin

Vakiokentät ja mukautetut kentät

käyttämällä API-nimiä. Rivin solun jättäminen
tyhjäksi saattaa johtaa siihen, että artikkelisi
ohitetaan, jos artikkelityypin kenttä on
pakollinen.

Käytä muotoillun tekstin mukautettuja
aluekenttiä tuodaksesi .html-tiedostoja tai

Muotoillun tekstin aluekenttä

kuvia. Viittaa artikkelityypin muotoillun tekstin
kenttään käyttämällä sen API-nimeä.
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KuvausKenttä tai data

Käytä tiedoston mukautettuja kenttiä kaikkien tiedostotyyppien
tuomiseen (.doc, .pdf, .txt jne.). Viittaa artikkelityypin
tiedostokenttään käyttämällä sen API-nimeä.

Tiedostokenttä

Käytä luokkaryhmiä luokitellaksesi tuodut artikkelit. Viittaa
luokkaryhmään käyttämällä sen yksilöllistä nimeä, joka alkaa

Tietoluokkaryhmät

datacategorygroup. Käytä esimerkiksi nimeä
datacategorygroup.Tuotteet  määrittääksesi
luokkaryhmän nimeltä Tuotteet.

Käytä avainsanoja määrittääksesi missä tuodut artikkelit ovat
käytettävissä — käytä avainsanaa Kanavat.

Kanava

Määritä artikkelien kieli. Vaaditaan käännöksiä sisältävien
artikkelien tuontiin. Valinnainen käännöksiä sisältämättömien

Kieli

artikkelien tuontiin. Jos et sisällytä tätä saraketta, artikkelit
kuuluvat automaattisesti tietämyskannan oletuskieleen etkä voi
tuoda käännöksiä pääartikkelien mukana.

3. Määritä tuotavat artikkelit seuraaville riveille.

Käytä yhtä riviä artikkelia kohti ja syötä sopivat tiedot jokaiseen kenttä- tai metadatasarakkeeseen.

HuomautuksetHuomioitava asia

Syötä artikkelien tiedot kenttiin, paitsi muotoillun tekstin kenttiin,
joihin sinun täytyy syöttää .zip-tiedostossasi olevan
.html-tiedoston suhteellinen polku.

vakiokentät ja mukautetut kentät

Note:  Artikkelien tuontitoiminto ei tue alakenttiä. Jos
sinulla on kenttien sisäkkäisiä kenttiä, säädä rakennettasi
ja sisältöäsi ennen niiden tuomista Salesforce
Knowledgeen.

Syötä aina .csv-tiedoston sijaintia vastaava .html-tiedoston polku.
Älä koskaan syötä pelkkää tekstiä. Jos määritettyä polkua ei ole,

Muotoillun tekstin aluekenttä

artikkelia ei tuoda. Ota huomioon seuraavat tiedot koskien
HTML-tiedostojen ja kuvien tuomista.

• Suosittelemme, että luot kansion .html-tiedostoille
(esimerkiksi /data) ja erillisen kansion kuville (esimerkiksi
data/kuvat).

• Jos haluat tuoda kuvia, sisällytä ne .html-tiedostoon
<img>-tunnisteen ja src-määritteen avulla. Varmista, että
src-määritteen arvo vastaa kuvakansion sijaintia
.html-tiedostosta käsin.

• Kuvien täytyy olla .png-, .gif- tai .jpeg-tiedostoja.

• Kuvatiedosto ei voi olla yli 1 Mt.
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HuomautuksetHuomioitava asia

• .html-tiedostot eivät voi ylittää kenttiensä enimmäiskokoa.

• Jos päivämäärä ei vastaa property-tiedostossa määritetyn
päivämäärämuotoa, artikkelia ei tuoda.

• Jos .html-tiedosto viittaa tiedostoon, jota ei sallita, artikkelia
ei tuoda.

• Jos .html-tiedosto viittaa kuvaan, jota ei ole olemassa, artikkeli
tuodaan ilman kyseistä kuvaa.

Syötä tiedoston sijaintiin suhteessa oleva polku. Jos määritettyä
polkua ei ole, artikkelia ei tuoda. Ota huomioon seuraavat tiedot
koskien tiedostojen tuomista.

Tiedostokenttä

• Suosittelemme, että luot kansion tiedostoillesi (esimerkiksi,
/tiedostot).

• Kukin tiedosto voi olla kooltaan enintään 5 Mt.

Käytä luokkien yksilöllisiä nimiä luokitellaksesi artikkeleita. Käytä
plus-merkkiä (+) määrittääksesi useampia luokkia. Esimerkiksi

Luokkaryhmät

Laptop+Desktop. Ota seuraavat tietoluokkaryhmiä koskevat
seikat huomioon.

• Solurivin jättäminen tyhjäksi määrittää artikkelin
luokattomaksi.

• Jos määrität luokan ja sen pääluokan (esimerkiksi
Eurooppa+Ranska), tuontiprosessi ohittaa aliluokan Ranska
ja pitää sen pääluokan Eurooppa, koska pääluokan
valitseminen sisällyttää sen aliluokat automaattisesti.

• Tuotaessa artikkeleita, joissa on käännöksiä ja liitettyjä
dataluokkia, vain master-artikkeli säilyttää dataluokat.
Artikkelien käännöksissä ei tuotaessa ole liitettyjä dataluokkia.

Määritä artikkelien kanavat käyttämällä avainsanoja.Kanavat

• application  sisäiselle sovellukselle. Jos et määritä
kanavaa, oletuskanava application  otetaan käyttöön.

• sites  julkiselle tietämyskannalle.

• csp  asiakasportaalille.

• prm  kumppaniportaalille.

Käytä plus-merkkiä (+) määrittääksesi useampia kanavia
(esimerkiksi application+sites+csp, jolloin artikkeli on
käytettävissä kaikista kanavista).

Note:  Tuotaessa artikkeleita, joissa on käännöksiä ja
liitettyjä kanavia, vain master-artikkeli säilyttää kanavat.
Artikkelien käännöksissä ei tuotaessa ole liitettyjä kanavia.
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Esimerkki: Seuraava esimerkki-.csv-tiedosto tuo artikkeleita Tuotetarjouksen artikkelityypissä. Ensimmäinen esimerkki on artikkeleille
ilman käännöksiä. Toinen on käännöksiä sisältävien artikkelien tuonnista. .csv-tiedosto sisältää otsikoita, yhteenvetoja ja kuvauksia.
Ne luokittelevat myös artikkelit luokkaryhmään Tuotteet ja tekevät ne käytettäviksi valituissa kanavissa. Kenttä description__c
on muotoillun tekstin kenttä ja tukee ainoastaan .html-tiedostojen polkuja. Kenttä summary__c  on tekstikenttä, ja tukee vain
raakatekstiä. "Parhaat pöytätietokonetarjoukset" -artikkelissa ei ole yhteenvetoa – solu on jätetty tyhjäksi, koska summary__c-kenttä
ei ole pakollinen.

Kanavatdatacategorygroup
.Products

description__csummary__cNimike

application+cspKulutuselektroniikkadata/freecam.htmlHanki uusi digikamera.Ilmainen digikamera
-tarjous

application+cspDesktopdata/bestdeals.htmlParhaat
pöytätietokonetarjoukset

application+cspLaptop+Desktopsdata/freeship.htmlIlmainen kuljetus
tietokoneille

Esimerkki- articlesimport.csv-tiedosto:

Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels

Free Digital Camera Offer, Get the new Digital

Camera.,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp

Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktop,application+csp

Free Shipping on Laptop and Desktops,,data/freeship.html,Laptop+Desktops,application+csp

KieliKanavatdatacategorygroup
.Products

description__csummary__cNimikeisMaster
Language

en_USsovellus

+csp

Kulutuselektroniikkadata/freecam.htmlHanki uusi digikamera.Ilmainen digikamera

-tarjous

1

frdata/freecam/fr.htmlObtenir le nouvel Appareil

photo digital.

Libérer l'Offre d'Appareil

photo digital

0

esdata/freecam/es.htmlConsiga la nueva Cámara

Digital.

Liberte Oferta Digital de

Cámara

0

en_USsovellus

+csp

Pöytäkoneetdata/bestdeals.htmlParhaat

pöytätietokonetarjoukset

1

frdata/bestdeals/fr.htmlMeilleures Affaires

d'ordinateurs de bureau

0

esdata/bestdeals/es.htmlMejores Tratos de

ordenadores

0

en_USsovellus

+csp

Kannettavat + pöytäkoneetdata/freeship.htmlIlmainen kuljetus

kannettaville ja

pöytätietokoneille

1
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KieliKanavatdatacategorygroup
.Products

description__csummary__cNimikeisMaster
Language

frdata/freeship/fr.htmlLibérer Affranchissement

sur Portables et Ordinateurs

0

esdata/freeship/es.htmlLiberte Franqueo en

Laptops y Ordenadores

0

Esimerkki- articlestranslationsimport.csv-tiedosto:

isMasterLanguage,Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels,Language

1,Free Digital Camera Offer,Get the new Digital

Camera,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp,en

0,Libérer l'Offre d'Appareil photo digital,Obtenir le nouvel Appareil photo

digital.,data/freecam/fr.html,,,fr

0,Liberte Oferta Digital de Cámara,Consiga la nueva Cámara

Digital.,data/freecam/es.html,,,es

1,Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktops,application+csp,en

0,Meilleures Affaires d'ordinateurs de bureau,,data/bestdeals/fr.html,,,fr

0,Mejores Tratos de ordenadores,,data/bestdeals/es.html,,,es

1,Free Shipping on Laptop and

Desktops,,data/freeship.html,Laptops+Desktops,application+csp,en

0,Libérer Affranchissement sur Portables et Ordinateurs,,data/freeship/fr.html,,,fr

0,Liberte Franqueo en Laptops y Ordenadores,,data/freeship/es.html,,,es

Määritä tuontiparametrisi property-tiedostoon käyttämällä avainnimiä ja niitä vastaavia arvoja.

KATSO MYÖS:

Artikkelien tuontiparametrien määrittäminen

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien tuontiparametrien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Määritä tuontiparametrit ominaisuudet-tiedostoon avainnimiä ja niitä vastaavia arvoja käyttäen.
Voit esimerkiksi käyttää avainta DateFormat  määrittääksesi, että mukautettu päivämääräkenttä
näkyy muodossa DateFormat=dd/MM/YYYY  tai määritä tuonnissa käytettävä merkistökoodaus.

1. Luo tiedosto, joka sisältää tämän taulukon kuvaamat pakolliset parametrit.

OletusarvoKuvausAvain

yyyy-MM-dd.csv-tiedoston
päivämäärämuoto

DateFormat

yyyy-MM-dd HH:mm:ss.csv-tiedoston luettavan
päivämäärän ja ajan muoto

DateTimeFormat

ISO8859_15_FDIS.csv-tiedoston merkistön
koodaus

CSVEncoding

,.csv-tiedoston erotinCSVSeparator

ISO8859_15_FDISHTML-tiedostoissa käytettävä
oletuskoodaus (jos ei
määritetty
charset-määritteessä
HTML:n meta-tunnisteesta).

RTAEncoding

Note: Salesforce ei
tue merkistön
UTF-32-koodausta.
Suosittelemme
UTF-8:n käyttämistä.
Jos käytät
UTF-16-merkistökoodausta,
varmista, että
HTML-tiedostosi
määrittävät oikean
BOM-merkin.

Note:  Määritä vain Java-päivämäärämuotoja. Varmista, että päiväyksen muoto ei ole
harhaanjohtava. Jos esimerkiksi valitset muodoksi vvvv-K-p, päivämäärä 2011111 voidaan
lukea 2011-01-11 tai 2011-11-01. Määritä vähintään:

• kaksi numeroa kuukaudelle ja päivälle (KK, pp)

• neljä numeroa vuodelle (vvvv)

Jos päivämäärä ei vastaa .csv-tiedostossa määritetyn päivämäärämuodon kanssa, artikkelia
ei tuoda.

2. Tallenna tiedosto .properties-tiedostopäätteellä.
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Esimerkki: Esimerkki offerarticlesimport.properties  ominaisuudet-tiedosto:

DateFormat=yyyy-MM-dd

DateTimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

CSVEncoding=ISO8859_15_FDIS

CSVSeparator=,

RTAEncoding=UTF-8

Luo .zip-tiedosto ja tuo se Salesforce Knowledgeen.

KATSO MYÖS:

.zip-tiedoston luominen artikkelien tuontia varten

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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.zip-tiedoston luominen artikkelien tuontia varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Luo .parameters-, .csv- ja .html-tiedostosi sisältävä .zip-tiedosto ja lataa ne Salesforce
Knowledgeen suorittaaksesi artikkelien tuonnin loppuun.

1. Luo .zip-tiedosto, joka sisältää:

• .csv-tiedoston.

• kansion tuotaville .html-tiedostoille.

• kansion .html-tiedostoissa viitatuille kuvatiedostoille.

• .properties -tiedoston.

Tärkeää: Lisäksi tuodun -zip-tiedoston pitää täyttää seuraavat vaatimukset:

• Ainoastaan yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto voi olla.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot
eivät voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa ei voi olla yli 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen
sinulla voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla kooltaan yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuo artikkeleita  ja valitse Tuo
artikkeleita.

3. Valitse tuoduille artikkeleille sopiva Artikkelityyppi.

4. Napsauta Selaa valitaksesi .zip-tiedoston ja napsauta OK.

5. Jos tuontisi sisältää käännöksiä valitse Sisältää käännöksiä?  -valintaruutu.

Note:  Jos tämä valintaruutu on valittu, .csv-tiedoston tulee sisältää sarakkeet
isMasterLanguage, Otsikko ja Kieli. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, .csv-tiedosto ei voi
sisältää isMasterLanguage-saraketta, mutta sen tulee sisältää Otsikko-sarake. Kielisarake
on valinnainen artikkeleille ilman käännöksiä.

6. Valitse Tuo nyt.

Kun tuonti on suoritettu, saat sähköpostitse liitteenä tuonnin yksityiskohdat sisältävän lokitiedoston.

Tarkasta tuontisi tila Artikkelin tuonnit -sivulta.

KATSO MYÖS:

Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Löydät artikkeliesi tuontien ja vientien tilan Määritykset-valikon Artikkelin tuonnit -sivulta.

Voit tarkastella tuontiesi ja vientiesi tilaa kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Artikkelin tuonnit  ja valitsemalla Artikkelin tuonnit. Jos olet ottanut käyttöön useita
kieliä Salesforce Knowledge:ssa, näet kaksi taulukkoa: yhden artikkeli- ja käännöstuonneille ja toinen
käännösten viennille.

Tuonnin tietoihin sisältyy:

• Mahdolliset toiminnot

• .Zip-tiedostojen nimet

• Kuka lähetti tiedoston ja milloin

• Tila

• Aloitus- ja lopetuspäivämäärät

• Artikkelityypit

Viennin tietoihin sisältyy:

• Mahdolliset toiminnot

• .Zip-tiedostojen nimet

• Kuka lähetti tiedoston ja milloin

• Tila

• Aloitus- ja lopetuspäivämäärät

Tilojen kuvaukset ovat seuraavanlaisia:

Mahdollinen toimintoKuvausTila

Voit napsauttaa Peruuta peruuttaaksesi
tuonnin tai viennin.

Tämä tuonti tai vienti aloitetaan heti, kuin
edellinen odottava tuonti tai vienti on
suoritettu.

Odottaa

Jos haluat pysäyttää prosessin tai jos prosessi
on pysäytetty, soita Salesforce-tukeen.

Tuontia tai vientiä käsitellään.Käsitellään

Salesforce saattaa pysäyttää tuonnin tai
viennin, jos sille täytyy suorittaa huoltotoimi
tai jos tuonti tai vienti kestää yli tunnin.

Ota yhteyttä Salesforce-tukeen
käynnistääksesi tuonnin tai viennin

Salesforce-tuki pysäyttää tai on jo
pysäyttänyt tuonnin tai viennin.

Pysäytetään/Pysäytetty

uudelleen tai peruuta se napsauttamalla
Peruuta.

Voit käynnistää tuonnin tai viennin
uudelleen. Napsauta Poista poistaaksesi

Tuonti tai vienti on peruutettu.
Onnistuneesti tuodut tai viedyt artikkelit
ovat käytettävissä Salesforcessa.

Keskeytetty

syötteen tai napsauta Sähköpostiloki
vastaanottaaksesi valmistumisesta kertovan
sähköpostin ja tarkistaaksesi tuontisi tai
vientisi tiedot.
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Mahdollinen toimintoKuvausTila

Tämä tila ei tarkoita, että tuonti tai vienti olisi
onnistunut. Napsauta Sähköpostiloki

Tuonti tai vienti on valmis.

Onnistuneesti tuodut artikkelit ovat
näkyvissä Artikkelien hallinta -välilehden

Valmis

nähdäksesi valmistumisesta kertovaan
sähköpostiin liitetyn lokitiedoston ja
tarkastaaksesi tuontisi tai vientisi tiedot.

Napsauta viedyn .zip-tiedoston nimeä
tallentaaksesi tai avataksesi tiedoston
järjestelmässäsi.

Artikkelit-alavälilehdessä.
Onnistuneesti tuodut käännökset ovat
näkyvissä Artikkelien hallinta -välilehden
Käännökset-alavälilehdessä.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen artikkelien tuonti

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Artikkelityyppien ja
artikkelitoimintojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Myönnä Knowledge-agenteillesi artikkelien käyttöoikeuksia. Määritä, ketkä yhtiösi agenteista ovat
Salesforce Knowledge -käyttäjiä, jotka voivat luoda, muokata, arkistoida ja poistaa artikkeleita. Luo
käyttäjäprofiileja asianmukaisilla käyttöoikeusjoukoilla ja kohdista käyttäjiä profiileihin.

Kaikki sisäiset käyttäjät voivat lukea artikkeleita oletusarvoisesti. Jotkin lisenssit, kuten Knowledge
Only User -lisenssit, vaativat kuitenkin AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden käyttäjän profiilissa.
Jos haluat myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden, aktivoi se kloonatussa
profiilissa ja kohdista kloonattu profiili käyttäjälle.

Note:  Agentit tarvitsevat Knowledge-käyttäjälisenssin suorittaakseen artikkeleille muita
toimintoja.

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

2. Napsauta käyttäjän nimen vierestä Muokkaa tai napsauta Uusi luodaksesi käyttäjän.

3. Jos luot käyttäjän, täytä kaikki pakolliset kentät.

4. Valitse Knowledge-käyttäjä-valintaruutu.

5. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja on kohdassa

Käyttäjien oikeudet määrittävät heidän käyttöoikeutensa eri Salesforce Knowledge -tehtäviin.
Suosittelemme, että käytät käyttöoikeusjoukkoja tai mukautettuja profiileja myöntääksesi käyttäjille
heidän tarvitsemansa käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi luoda "Artikkelipäällikkö"-käyttöoikeusjoukon,
johon sisältyy artikkelien luonti-, muokkaus-, julkaisu- ja kohdistusoikeudet.

Alla oleva taulukko kuvaa Salesforce Knowledge -tehtäviin liittyvät käyttöoikeudet.

Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Salesforce Knowledgen hallintaoikeus (tämä
käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

Artikkelityyppien luominen:

Salesforce Knowledge -hallintaoikeus

Tämä oikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

Artikkelitoimintojen hallinta:

Artikkelityypin luku- ja luontioikeusArtikkelien luominen tapauksista yksinkertaisen
editorin avulla:

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus
sisältyy oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan
profiiliin.

JA

Artikkelien luominen tapauksista vakioeditorin
avulla:

Artikkelityypin luku- ja luontioikeus

Artikkelityypin lukuoikeusArtikkelien hakeminen tapauksista ja artikkelien
liittäminen tapauksiin:

Artikkelityypin luku- ja luontioikeusArtikkelien luominen vastauksista:
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Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Artikkelityypin lukuoikeusArtikkelien hakeminen ja lukeminen Artikkeli- tai
Knowledge-välilehdestä:

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien luominen tai muokkaaminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Luonnosartikkelien muokkaaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku- ja muokkausoikeus

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Luonnosartikkelien poistaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin poistotoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla.

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien julkaiseminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin julkaisutoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien kohdistaminen Artikkelien hallinta -välilehdelle:

Artikkelityypin luku- ja muokkausoikeus

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien muokkaaminen:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

JA

Artikkelin julkaisu- tai arkistointitoiminto määritetty
artikkelitoimintojen määrityssivulla
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Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien arkistoiminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin arkistointitoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien lähettäminen käännettäväksi:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

JA

Artikkelin käännöstoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien poistaminen:

Artikkelityypin luku-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin poistotoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien julkaiseminen:

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin julkaisutoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla.

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien muokkaaminen:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

JA

Artikkelin käännöstoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla
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Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Salesforce Knowledgen hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy
oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien tuominen:

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien tuonnin/viennin hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

Salesforce Knowledgen hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy
oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien tuominen ja vieminen:

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Knowledge-artikkelien tuonnin/viennin hallintaoikeus (tämä
käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan profiiliin).

JA

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

Tietoluokkien hallintaoikeus. Tämä oikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

Tietoluokkien luominen

Jos haluat sallia agenttien suorittaa tiettyjä tehtäviä, luo kullekin roolille julkisia ryhmiä ja kohdista ryhmiin vain tarpeelliset artikkelitoiminnot.

Esimerkki:  Salesforce Knowledge -agenttiesi työkokemus ja ammattitaito yhtiösi tarjoamien tuotteiden ja palveluiden osalta voi
vaihdella. Nämä esimerkit kuvaavat neljä erilaista peruskäyttäjää ja joitakin käyttöoikeuksia, joita he tarvitsevat työhönsä.

Scott: Lukija
Scott Jackson on suhteellisen uusi työntekijä, joten hän on tietämyskannan perusagentti. Tällä hetkellä hänellä on vain artikkelien
lukuoikeus, joten hän voi hakea ja tarkastella artikkeleita. Lukijat eivät voi kirjoittaa tai julkaista artikkeleita, joten hän ei kuulu
julkiseen ryhmään eikä hänen tarvitse lähettää artikkeleita hyväksyttäväksi. Hän tarvitsee töihinsä seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeusScott

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä
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Amber: Harjoittelija

Amber Delaney on harjoittelijatason agentti ja voi luoda ja julkaista artikkeleita, joiden tila on joko Työ kesken  tai Ei
vahvistettu. Jos Amber työstää muussa vahvistustilassa olevaa artikkelia, hänen täytyy lähettää se jonoon hyväksyttäväksi
ennen kuin se julkaistaan.

Amber on osana julkista KCS-harjoittelijat-ryhmää ja lähettää Julkaisu/ulkoinen-jonoon artikkelit, joita hän ei voi julkaista. Hän
tarvitsee töihinsä seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeusAmber

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä

Artikkelin luominen tai muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Luonnosartikkelien muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Anne: Työtoveri

Anne Murphy on työtoveri, joka on kokeneempi Knowledge-käyttäjä. Hän ymmärtää organisaation artikkelien standardit ja
voi luoda ja julkaista artikkeleita, joiden tila on Vahvistettu/sisäinen. Hän voi työstää myös muiden käyttäjien
kirjoittamia artikkeleita, jos niiden tila on Työ kesken  tai Ei vahvistettu, ja muuttaa niiden tilaksi
Vahvistettu/sisäinen. Koska hänellä ei ole oikeutta julkaista artikkeleita ulkoiselle kohdeyleisöille, hänen täytyy
lähettää asiakkaille tarkoitetut artikkelit Julkaisu/ulkoinen-jonoon.

Note: Artikkelien hyväksyjät tarvitsevat artikkelien hallintaoikeuden ja vähintään lukuoikeuden tarkistettavien artikkelien
artikkelityyppiin. Näiden käyttöoikeuksien avulla he voivat käyttää artikkelia luonnostilassa. Ilman näitä käyttöoikeuksia
hyväksyvät voivat kohdistaa artikkeleita mutta eivät hyväksyä artikkeleita.

Anne on julkisen Työtoverit-ryhmän jäsen ja tarvitsee töihinsä seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien luominen tapauksista
yksinkertaisen editorin avulla

Artikkelien luominen tapauksista
vakioeditorin avulla
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Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien luominen vastauksista

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä

Artikkelin luominen tai muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Luonnosartikkelien muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien (version tai koko artikkelin)
poistaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien kohdistaminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Artikkelien arkistoiminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Pat: Julkaisija
Pat Brown on Knowledge-asiantuntija ja vastuussa ulkoiselle kohdeyleisölle tarkoitettujen artikkelien tarkastamisesta ja
julkaisemisesta. Hän on julkisen Julkaisijat-ryhmän jäsen. Pat kuuluu myös Julkaisu/ulkoinen-jonoon. Hän tarvitsee töihinsä
seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien luominen tapauksista
yksinkertaisen editorin avulla

Artikkelien luominen tapauksista
vakioeditorin avulla

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien luominen vastauksista

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä
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Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelin luominen tai muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Luonnosartikkelien muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien (version tai koko artikkelin)
poistaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien julkaiseminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Artikkelien kohdistaminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Artikkelien arkistoiminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Miten ne kaikki toimivat yhdessä
Käyttäjäprofiilit määrittävät agenttien oikeudet suorittaa eri työtehtäviä ja toimintoja. Jos haluat sallia agenttien suorittaa näitä
toimintoja, luo kullekin roolille julkisia ryhmiä ja kohdista ryhmiin vain tarpeelliset artikkelitoiminnot. Hyväksymisprosessissa
luomasi ehdot määrittävät, mitkä vahvistustilat voidaan hyväksyjä ja julkaista automaattisesti ja mitkä artikkelit täytyy hyväksyä
ja julkaista asiantuntijan toimesta.

Esimerkiksi työtoveri Anne voi luoda Vahvistettu/ulkoinen-artikkelin, mutta hyväksymisprosessi lähettää sen julkaisija
Patille julkaisua varten, Annen julkiselle ryhmälle kohdistettujen artikkelitoimintojen perusteella. Julkaisija Pat voi julkaista omia
artikkeleitaan lähettämättä niitä jonoon.

Seuraava taulukko kuvaa työtehtävät, joita roolien täytyy suorittaa organisaation artikkeleille

JulkaisijaTyötoveriHarjoittelijaLukijaTyötehtävä

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

Hyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiTyö kesken
-artikkelien luominen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

Hyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEi vahvistettu
-artikkelien luominen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

Vaatii hyväksynnänEiVahvistettu/sisäinen-artikkelien
luominen ja
julkaiseminen
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JulkaisijaTyötoveriHarjoittelijaLukijaTyötehtävä

KylläVaatii hyväksynnänVaatii hyväksynnänEiVahvistettu/ulkoinen-artikkelien
luominen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEiTyö kesken
-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEiEi vahvistettu
-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEiVahvistettu/sisäinen-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KylläVaatii hyväksynnänEiEiVahvistettu/ulkoinen-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KATSO MYÖS:

Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

Knowledge-toimintojen luominen

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen
ja muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Toisen käyttäjän
henkilökohtaisen ryhmän
luominen tai
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Salesforce Knowledge käyttää julkisia ryhmiä kohdistaakseen käyttäjille artikkeleihin liittyviä tehtäviä.
Kun kohdistat artikkelitoimintoja julkiselle ryhmälle, sallit ryhmän käyttäjien suorittaa eri toimintoja,
kuten julkaista tietyssä vahvistustilassa olevia artikkeleita. Julkisia ryhmiä käytetään myös
hyväksymisprosesseissa julkaisutyönkulun hallintaan.

Kun esimerkiksi julkisen Ehdokas-ryhmän jäsen lähettää Työ kesken  -tilassa olevan artikkelin
hyväksyttäväksi, se hyväksytään ja julkaistaan välittömästi. Jos sama agentti lähettää
Vahvistettu/sisäinen-tilassa olevan artikkelin, se siirretään Julkaisu/ulkoinen-jonoon,
josta se täytyy hyväksyä ennen julkaisua.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset ryhmät  ja valitse Julkiset
ryhmät.

2. Napsauta Uusi tai Muokkaa muokattavan ryhmän vierestä.

3. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla
olevaan ryhmään.

Otsikko

API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.Ryhmän nimi  (vain julkiset
ryhmät)

Valitse Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden
avulla salliaksesi automaattiset käyttöoikeudet
tietueisiin roolihierarkioidesi avulla. Kun tämä on
valittuna, kaikkien tämän ryhmän käyttäjien kanssa
jaetut tietueet jaetaan myös hierarkiassa korkeammalla
olevien käyttäjien kanssa.

Poista Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla
-asetuksen valinta, jos olet luomassa julkista ryhmää,
jossa kaikki sisäiset käyttäjät ovat jäseninä. Tämä

Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla  (vain
julkiset ryhmät)

optimoi tietueiden jakamisen suorituskyvyn ryhmän
kanssa.

Note:  Jos Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla ei ole valittuna,
korkeammalla roolihierarkiassa olevat käyttäjät
eivät saa automaattista käyttöoikeutta. Jotkin
käyttäjät — esimerkiksi kaikkien objektien
tarkastelu- ja muokkausoikeudet ja järjestelmän
kaikkien tietojen tarkastelu- ja
muokkausoikeudet omistavat käyttäjät — voivat
kuitenkin yhä käyttää tietueita, joita he eivät
omista.

Valitse lisättävän jäsenen tyyppi
Haku-alasvetoluettelosta. Jos et löydä jäsentä, jonka

Haku

haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja
napsauta Etsi.
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Note:  Jotta tilin omistajat voivat nähdä raskaan portaalin käyttäjien
omistamia alitietueita, heidän täytyy olla minkä tahansa portaalin
jakoryhmän jäseniä, joilla on käyttöoikeus portaalin käyttäjän tietoihin.

Valitse jäsenet Saatavilla olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään
valitsemalla Lisää.

Valitut jäsenet

Määritä tässä luettelossa kaikki valtuutettujen pääkäyttäjien ryhmät, joiden
jäsenet voivat lisätä jäseniä tähän julkiseen ryhmään tai poistaa jäseniä. Valitse

Valitut valtuutetut ryhmät

ryhmät Käytettävissä olevat valtuutetut ryhmät -luettelosta ja napsauta Lisää.
Tämä luettelo näytetään vain julkisille ryhmille.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Kun muokkaat ryhmiä, jakosäännöt arvioidaan automaattisesti uudelleen, jotta käyttöoikeuksia voidaan lisätä tai poistaa
tarvittaessa. Jos nämä muutokset koskevat kuitenkin kerralla liian montaa tietuetta, saat varoituksen, ettei jakosääntöjä arvioida
automaattisesti uudelleen ja että sinun tulee laskea ne uudelleen manuaalisesti.

Kohdista ryhmille vain tarvittavat toiminnot, jotta valitut jäsenet voivat suorittaa tehtäviään pitäen tietämyskantasi yhdenmukaisena.

KATSO MYÖS:

Knowledge-toimintojen luominen

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge-toimintojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-toiminnon ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Knowledge-toiminnot ovat malleja, jotka linkittävät työnkulkutoiminnon artikkelityyppiin. Kun
Knowledge-toiminnot ovat käytössä, voit käyttää niitä linkittääksesi artikkelityyppejä tiettyihin
työnkulkuartikkelitoimintoihin, kuten julkaisu. Jos esimerkiksi haluat julkaista kunkin kysymysosion
uutena versiona joka kerta, kun se suorittaa hyväksymisprosessin, voit luoda Knowledge-toiminnon,
joka linkittää kysymysosio-artikkelityypin Julkaise uutena  -toimintoon. Kun sitten luot
hyväksymisprosessin kysymysosioille, valitse uusi Knowledge-toiminto.

Tärkeää:  Kun luot hyväksymisprosessin, muista muuttaa lopulliseksi hyväksymistoiminnoksi
Avaa tietue muokkausta varten  salliaksesi käyttäjien julkaista artikkelin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-toiminto  ja valitse
Knowledge-toiminto.

2. Napsauta Uusi Knowledge-toiminto.

3. Valitse artikkelityyppi toiminnolle. Toimintoon liittämiesi työnkulkusääntöjen ja
hyväksymisprosessin täytyy kuulua samaan artikkelityyppiin.

4. Kirjoita Knowledge-toiminnolle yksilöllinen nimi.

5. Valitse artikkelityypissä käytettävä toiminnon tyyppi. Esimerkiksi Julkaise uutena  julkaisee
artikkelin uutena versiona.

6. Anna kuvaus.

7. Napsauta Tallenna.
Knowledge-toiminto-lisätietosivu aukeaa ja näyttää sinulle säännöt ja hyväksymisprosessin,
jotka käyttävät Knowledge-toimintoa.

8. Kun olet valmis käyttämään Knowledge-toimintoa hyväksymis- tai työnkulkuprosessissa, napsauta
Knowledge-toiminnon lisätietosivulta Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen
ja kohdistaminen
artikkelitoiminnoille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Artikkelitoiminnot sallivat agenttien osallistua artikkelien julkaisuprosessiin. Kaikki artikkelitoiminnot
kohdistetaan oletusarvoisesti käyttäjille, joilla on artikkelien hallintaoikeus. Agentit voivat suorittaa
toiminnon, kunhan heillä on oikea artikkelityypin käyttöoikeus. Voit hallita artikkelitoimintojen
käyttöoikeuksia kohdistamalla artikkelitoimintoja julkisille ryhmille ja lisäämällä agentteja julkisiin
ryhmiin. Jos haluat rajoittaa toimintoja (kuten julkaisu) entisestään, voit luoda hyväksymisprosesseja,
jotka sallivat agenttien julkaista vain artikkeleita, joilla on tietty vahvistustila. Esimerkiksi monet
työtoverit voivat kirjoittaa useita artikkeleita, mutta voit luoda hyväksymisprosessin, jotta mitään
artikkelia ei julkaista ennen kuin valtuutettu tarkastaja on tarkastanut ja vahvistanut ne.

Note:  Vaikka voit lisätä minkä tahansa käyttäjän julkiseen ryhmään, vain artikkelien
hallintaoikeuden ja asianmukaiset objektioikeudet omistavat agentit voivat suorittaa
artikkelitoimintoja.

Seuraava taulukko tarjoaa yhteenvedon artikkelityyppien käyttöoikeuksista, jotka vaaditaan kullekin
artikkelitoiminnolle.

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLukuoikeusLuontioikeusArtikkelitoiminto

Artikkelien julkaiseminen

Artikkelien arkistoiminen

Artikkelien poistaminen

Julkaistujen ja arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Artikkelien lähettäminen
käännettäväksi

Käännösten julkaiseminen

Käännösten muokkaaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelien
toiminnot  ja valitse Knowledge-artikkelien toiminnot.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Napsauta kohdistettavan toiminnon valintapainiketta ja valitse julkinen ryhmä.

Jos et muokkaa artikkelitoimintoa, kaikki artikkelien hallintaoikeuden omistavat agentit voivat suorittaa kyseisen toiminnon.

4. Napsauta OK ja sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

Knowledge-toimintojen luominen

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Vahvistuksen tila -valintaluettelon arvojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vahvistuksen tila
-valintaluettelon arvojen
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun Vahvistuksen tila  -kenttä on käytössä Knowledge-asetukset-sivulla, voit luoda
valintaluetteloarvoja, jotka osoittavat artikkelin tilan. Arvot voivat esimerkiksi olla Vahvistettu,
Ei vahvistettu  tai Täytyy tarkistaa.

Note: Vahvistuksen tila -valintaluettelon arvoja ei säilytetä, kun viet artikkeleita käännettäväksi.
Artikkeleita, joilla on valintaluetteloarvoja, voidaan kuitenkin tuoda, ja niiden arvot säilytetään
niin kauan kuin arvot ovat olemassa organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vahvistuksen tilat  ja valitse
Vahvistuksen tilat.

2. Valitse valintaluettelon muokkaussivulta Uusi lisätäksesi uusia arvoja Vahvistuksen tila -kentälle.
Voit myös muokata, poistaa, järjestellä ja korvata valintaluettelon arvoja.

Kun korvaat valintaluettelon arvon, järjestelmä korvaa sen kaikissa artikkelin versioissa, mukaan
lukien kaikki arkistoidut versiot.

3. Lisää yksi tai useampi valintaluettelon arvo (yksi per rivi) tekstikenttään.

4. Jos haluat asettaa arvon valintaluettelon oletusvalinnaksi, valitse Oletus-valintaruutu.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien työnkulku ja hyväksynnät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
hyväksymisprosessien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Työnkulkusääntöjen ja
hyväksymisprosessien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkeliesi tietojen paikkansapitävyyden ja hyödyllisyyden varmistaminen on elintärkeää, jotta voit
tarjota tarkkoja tietoja niitä tarvitseville ihmisille. Luo prosesseja, joilla Knowledge-ammattilaiset
tarkastavat, vahvistavat ja hyväksyvät artikkeleita julkaistavaksi luodaksesi luotettavan tietämyskannan.
Ottamalla käyttöön hyväksymisprosesseja Salesforce Knowledgessa voit hallita artikkeliesi sisältöä
ja julkaisemista entistä tarkemmin.

Työnkulkusääntöjen ja hyväksymisprosessien luomisen avulla organisaatiosi voi automatisoida
useita tietämyskannan hallintaan liittyviä tehtäviä. Kun otat Salesforce Knowledgea käyttöön, voit
luoda työnkulkusääntöjä ja hyväksymisprosesseja joillekin tai kaikille organisaatiosi käyttämille
artikkelityypeille.

Työnkulkusääntöjen avulla voit luoda sähköpostihälytyksiä, päivittää kenttiä ja lähettää lähteviä
API-viestejä, kun artikkeli vastaa tiettyjä ehtoja. Voit esimerkiksi luoda työnkulkusäännön, joka lähettää
sähköpostihälytyksen artikkelityypin omistajalle, kun uusi artikkeli luodaan tapauksesta. Artikkelityypin
työnkulku ei tue tehtäviä.

Hyväksymisprosessi automatisoi artikkelien hyväksymisen. Kun hyväksymisprosesseja otetaan
käyttöön Salesforce Knowledgessa, voit hallita niiden avulla artikkelien sisältöä ja niiden
hyväksymiseen käytettyä prosessia. Voit esimerkiksi luoda prosessin, joka vaatii, että lakiasioiden ja
hallinnollisten tiimien täytyy hyväksyä luottamuksellisia tietoja sisältävät artikkelit.

Note:  Tehtävät eivät ole käytettävissä artikkelityyppien työnkulkusäännöille. Lisätietoja
työnkulkusääntöjen luomisesta on kohdassa Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi.
Lisätietoja hyväksymisprosessin luomisesta on kohdassa Hyväksymisprosessin luominen
ohjatulla vakiotoiminnolla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työnkulkusäännöt  ja valitse
Työnkulkusäännöt avataksesi työnkulkusääntöjen luettelosivun.

2. Valitse työnkulkusääntöjen luettelosivulta Uusi sääntö.

3. Valitse artikkelityyppi Valitse objekti  -alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Seuraava.

5. Kirjoita säännön nimi. Voit myös kirjoittaa säännön kuvauksen.

6. Valitse arviointiehdot ja miten ne täyttyvät.

7. Syötä ehdot säännölle.

8. Napsauta Tallenna ja seuraava.

9. Napsauta Lisää työnkulkutoiminto, valitse säännölle toimintotyyppi ja syötä toiminnon vaatimat tiedot.

10. Napsauta Tallenna.

11. Lisää halutessasi ajasta riippuvainen työnkulkutoiminto napsauttamalla Lisää ajastettu käynnistin. Syötä ajastetun käynnistimen
tiedot ja napsauta Tallenna.

12. Napsauta Valmis.

13. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse Hyväksymisprosessit.

14. Valitse hyväksymisprosessin ohjattu toiminto.

Käytettävissäsi on kaksi ohjattua toimintoa, jotka auttavat sinua hyväksymisprosessin määrittämisessä. Valitse omiin tarpeisiisi sopiva.
Lisätietoja on kohdassa Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi.

15. Syötä prosessin nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.
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16. Määritä prosessin sisäänpääsyehdot.

Voit esimerkiksi määrittää, että jos artikkeli on julkaistu julkisella sivustolla, se täytyy hyväksyä: Näkyvissä julkisella
sivustolla yhtä suuri kuin Tosi.

17. Määritä prosessille hyväksyjät.

Anna lähettäjän valita hyväksyjä manuaalisesti. (oletus)
Pyytää käyttäjää valitsemaan seuraavan hyväksyjän.

Kohdista hyväksyjä automaattisesti vakiohierarkiakentän tai mukautetun hierarkiakentän avulla.
Kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, joka on näytetään tämän vaihtoehdon viereisessä kentässä. Valitset tämän kentän,
kun määrität hyväksymisprosessia.

Kohdista jonoon automaattisesti.
Käytettävissä vain objekteille, jotka tukevat jonoja. Kohdistaa hyväksymispyynnöt jonoon.

Kohdista automaattisesti hyväksyjille.
Kohdistaa hyväksymispyynnön yhdelle tai useammalle tietylle käyttäjälle, tietylle jonolle tai lähetettyyn tietueeseen liittyville
käyttäjille. Voit lisätä jopa 25 hyväksyjää per vaihe.

18. Valitse sähköpostimalli, jota prosessi käyttää käyttäjien ilmoituksissa.

Kun hyväksymisprosessi kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, Salesforce lähettää käyttäjälle automaattisesti sähköpostitse
hyväksymispyynnön. Sähköposti sisältää linkin Salesforcen hyväksymissivulle, josta agentti voi hyväksyä tai hylätä pyynnön ja lisätä
kommentteja.

19. Määritä hyväksymispyyntöjen sivuasettelu.

Hyväksyjä hyväksyy tai hylkää artikkelin tältä sivulta. Voit lisätä niin tälle sivulle niin monta kenttää kuin luulet agenttiesi tarvitsevan
artikkelin sisällön arvioimiseen. Voit esimerkiksi sisällyttää tietoja, kuten yhteenvedon artikkelin sisällöstä, keskustelun aiheena olevan
tuotteen ja kirjoittajan nimen.

20. Määritä käyttäjät, jotka voivat lähettää artikkeleita hyväksyttäviksi.

Jos artikkeleita täytyy esimerkiksi muokata ennen hyväksymistä, voit luoda oikolukijoita sisältävän julkisen ryhmän ja määrittää, että
vain tämän ryhmän jäsenet voivat lähettää artikkeleita hyväksyttäväksi.

21. Aktivoi hyväksymisprosessi.

Esimerkki:  Kun artikkelityyppiin liittyy hyväksymisprosessi, artikkelien hallintaoikeudet omistavat agentit saattavat nähdä sekä
Julkaise...- että Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeet artikkelin lisätietosivulla. Näytettävät painikkeet määrittyvät käyttöoikeuksien
ja artikkelitoimintojen mukaan. Nämä agentit voivat julkaista artikkelin lähettämättä sitä hyväksyttäväksi. Jos haluat rajoittaa tämän
kyvyn vain tietyille käyttäjille, kohdista "Julkaise artikkeleita" -artikkelitoiminto tietylle käyttäjäryhmälle sen sijaan, että kohdistaisit
sen kaikille artikkelien hallintaoikeuden omistaville käyttäjille. Kyky julkaista artikkeleita ennen niiden hyväksymistä on
hyväksymisprosessin alainen, joka koskee kunkin käyttäjän julkista ryhmää.

Ota huomioon seuraavat asiat luodessasi hyväksymisprosesseja artikkelityypeille.

• Hyväksymisprosessin lisääminen artikkelityyppiin sallii organisaatiosi varmistaa, että vaaditut tarkastajat hyväksyvät artikkelin ennen
sen julkaisemista. Kun hyväksymisprosessi on otettu käyttöön artikkelin artikkelityypille, artikkelin lisätietosivulla näytetään
Hyväksymishistoria-luettelo.

• Kun luot hyväksymisprosessia, muuta lopulliseksi hyväksymistoiminnoksi "Avaa tietue muokkausta varten" salliaksesi agenttien
julkaista artikkelin.

• Artikkeleita ei julkaista automaattisesti hyväksymisprosessin lopussa. Agenttien täytyy napsauttaa Julkaise... tehdäkseen artikkelista
käytettävän julkaisukanavissa.

• Kun artikkelityyppiin liittyy hyväksymisprosessi, artikkelien hallintaoikeudet omistavat agentit saattavat nähdä sekä Julkaise...- että
Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeet artikkelin lisätietosivulla. (Näytettävät painikkeet määrittyvät käyttöoikeuksien ja
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artikkelitoimintojen mukaan). Nämä agentit voivat julkaista artikkelin lähettämättä sitä hyväksyttäväksi. Jos haluat estää tätä
vaikuttamasta useisiin käyttäjiin, kohdista "Julkaise artikkeleita" -artikkelitoiminto tietylle käyttäjäryhmälle sen sijaan, että kohdistaisit
sen kaikille artikkelien hallintaoikeuden omistaville käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisiin
ryhmiin sivulla 487. Sinun täytyy silti varmistaa, että käyttäjät, jotka voivat julkaista artikkeleita suoraan, tietävät, mitkä artikkelit täytyy
hyväksyä ennen julkaisemista.

• Artikkelien hyväksyjät tarvitsevat artikkelien hallintaoikeuden ja vähintään lukuoikeuden tarkistettavien artikkelien artikkelityyppiin.
Näiden käyttöoikeuksien avulla he voivat käyttää artikkelia luonnostilassa. Ilman näitä käyttöoikeuksia hyväksyvät voivat kohdistaa
artikkeleita mutta eivät hyväksyä artikkeleita.

• Työnkulkusäännöt ja hyväksymisprosessit koskevat artikkelien julkaisusyklin "Luonnos julkaisuun" -osiota. Työnkulkusääntöjä ei voi
arkistoida. Hyväksymisprosesseja ei voi kääntää tai arkistoida.

Note:  Kun artikkeli julkaistaan muokkaussivulta, artikkeli tallennetaan ennen kuin se julkaistaan. Työnkulkusäännöt koskevat
tallennettua luonnosartikkelia, mutta eivät julkaistua artikkelia.

• Käyttäjä, jolla on vain artikkelityypin lukuoikeus, voi julkaista kyseisen tyypin luonnosartikkelin, jos artikkelityyppiin liittyy valmis
hyväksymisprosessi (kaikki hyväksyjät ovat hyväksyneet), mutta artikkelia ei ole vielä julkaistu.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien oletusarvoisten luokkaryhmän kohdistusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luokkaryhmän
kohdistuksien
muokkaaminen Salesforce
Knowledge -sovelluksessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Salesforce Knowledge käyttää artikkelien luokittelemiseen tietoluokkia. Tietoluokat on järjestetty
luokkaryhmään. Kun pääkäyttäjä on luonut luokkaryhmiä, hän päättää, mitä ryhmiä Salesforce
Knowledge -artikkeleille käytetään. Jos organisaatiosi esimerkiksi käyttää sekä Vastaukset- että
Salesforce Knowledge -ominaisuutta, saatat haluat yhden luokkaryhmän vastaukset-yhteisölle ja
kaksi muuta luokkaryhmää artikkeleille. Vastaukset ja artikkelit voivat käyttää samaa luokkaryhmää.
Artikkelien laatijat voivat määrittää artikkelille enintään kahdeksan tietoluokkaa yhdestä
luokkaryhmästä, jotta artikkeleita etsivät käyttäjät voivat etsiä ja suodattaa niitän luokan mukaan.
Kaikkia luomasi luokkaryhmät kohdistetaan Salesforce Knowledgeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja
valitse Knowledge-valikosta Tietoluokan kohdistukset.

Luettelo kaikista luokkaryhmistä tulee näkyviin.

2. Napsauta Muokkaa ja siirrä kaikki luokkaryhmät, joita et halua artikkeleille Valitut luokkaryhmät
-luettelosta Käytettävissä olevat luokkaryhmät -luetteloon.

Voit myöhemmin päättää tehdä piilotetusta luokkaryhmästä näkyvän.

Note:  Luokkaryhmien järjestys ei säily muokkaussivulta tietoluokan kohdistussivulle.

3. Napsauta Tallenna.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis. Kirjoittajat voivat nyt kohdistaa
valituissa ryhmissä olevia luokkia artikkeleille Artikkelien hallinta -välilehdestä. Kirjoittajat voivat
käyttää luokkia vain, jos niiden luokkaryhmä on aktiivinen ja kirjoittajan tietoluokan
näkyvyysasetukset sallivat luokan käytön.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus
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Artikkelien suodattaminen tietoluokan kartoituksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietoluokkaryhmien
kartoittaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Tee ehdotetuista artikkeleista relevantimpia tapausten ratkaisemiseen. Kartoita tapausten kenttiä
tietoluokkiin suodattaaksesi niihin liittyvät artikkelit. Esimerkiksi tapaukset, joiden kenttä osoittaa
niihin liittyvän tuotteen, voidaan kartoittaa kyseisen tuotteen tietoluokkaan. Luokkaan tai tuotteeseen
kohdistetut artikkelit suodatetaan ehdotettujen artikkelien luettelon ylälaitaan.

Tärkeää:

• Artikkelien suodattamista tapauksen tietojen perusteella tuetaan vain teksti- ja
valintaluettelokentissä.

• Suodattimia sovelletaan Knowledge-tuloksiin, kun tapaus on tallennettu.

• Suodattimia sovelletaan Knowledge-haun jälkeen vain haun palauttamille artikkeleille.

• Suodattimien käyttäminen ei palauta kaikkia suodatusehtoja vastaavia artikkeleita. Sen
sijaan suodattimia sovelletaan palautettujen artikkelitulosten joukkoon.

• Tuloksia voidaan suodattaa haun jälkeen.

• Haku palauttaa ehdotettuja artikkeleita, jos Ehdota tapauksille
artikkeleita ottamalla tapausten sisältö huomioon  -vaihtoehto
on käytössä.

Ota tietoluokkien kartoitus käyttöön valitsemalla, mitkä tapauskentät kartoitetaan mihin tietoluokkiin
ja määrittämällä oletusarvoinen tietoluokka tapauksille, joilla ei ole arvoa kartoitetuissa kentissä.

Lisätietoja tietoluokista on kohdassa Tietoluokat Salesforce.com:issa sivulla 522.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokkien kartoitukset
ja valitse Tietoluokkien kartoitukset.

2. Käytä Tapauskenttä-sarakkeen alasvetoluetteloa lisätäksesi kentän.

3. Käytä Tietoluokkaryhmä-sarakkeen alasvetoluetteloa kartoittaaksesi tietoja hakukentästä
tietoluokkaan.

4. Käytä Oletustietoluokka-sarakkeen alasvetoluetteloa kohdistaaksesi tietoluokan, kun
kentän arvo ei vastaa mitään luokkaryhmän luokkaa.

5. Napsauta Lisää.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus
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Artikkelien tukeminen useille kielillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledgen useiden kielien tuen avulla voit vähentää tukipalveluusi liittyviä kustannuksia
kääntämällä artikkeleita kohdeyleisösi kielille. Kun olet valinnut kieliasetuksesi, käännöksiä voidaan
tehdä kahdella tavalla: artikkelien kääntäminen sisäisellä muokkaustyökalulla tietämyskannassa tai
lähettämällä artikkeli lokalisointiyritykselle. Eri kielet voivat käyttää eri tapoja. Saatat esimerkiksi
haluta viedä artikkeleita käännöstoimistolle käännettäväksi ranskaksi, mutta kohdistaa artikkeleita
sisäiselle Knowledge-käyttäjälle käännettäväksi espanjaksi.

• Ennen kuin lisäät kieliä tietämyskantaan, päätä kullekin kielelle, haluatko kääntää artikkeleita
suoraan Salesforcessa vai viedä artikkeleita käännöstoimistolle. Ilmoita päätöksesi
käännösprosessiin liittyville henkilöille (laatijat, tarkastajat, käännöspäälliköt, julkaisijat).

• Kun lisäät kielen tietämyskantaasi, muista, että et poistaa sitä. Voit kuitenkin piilottaa kielen
poistamalla sen aktivoinnin. Kielen aktivoinnin poistaminen tarkoittaa, että sitä ei näytetä enää
vaihtoehtona Uusi artikkeli- tai Lähetä käännettäväksi -valintaikkunassa. Jos tällä kielellä on jo
julkaistu artikkeleita, niitä ei näytetä lukijoille, kun kielen aktivointi kumotaan.

• Voit lisätä tietämyskantaan vain Salesforcen tukemia kieliä.

• Jos haluat poistaa tietylle kielelle käännetyt artikkelit, poista kielen aktivointi poistamalla
Aktiivinen-valinta Asetukset-sivulla.

KATSO MYÖS:

Monikielisen tietämyskannan tuki

Artikkelien vieminen käännettäväksi

Käännettyjen artikkelien tuonti
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Monikielisen tietämyskannan tuki

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden kielien
määrittäminen Salesforce
Knowledge -palvelulle:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Lähesty globaalia kohdeyleisöä tarjoamalla tietämyskantasi useilla eri kielillä.

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

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Useita kieliä  ja lisää kielet, jotka haluat sisällyttää tietämyskantaasi.

Tärkeää:  Voit lisätä kielet, jota Salesforce-kokoonpanosi tukee. Et voi kuitenkaan poistaa
tietämyskantaasi jo lisättyjä kieliä.

4. Valitse kielelle käytettävät asetukset.

KuvausAsetus

Aktiiviset kielet näytetään Uusi artikkeli- ja Lähetä käännökselle
-valintaikkunoissa.

Aktiivinen/ei-aktiivinen -tila määrittää, onko julkaistu artikkeli
näkyvissä. Jos kumppaniportaaliisi julkaistaan esimerkiksi
espanjankielisiä artikkeleita ja teet espanjasta ei-aktiivisen
kielen, artikkeleita ei enää näytetä.

Aktiivinen

Oletusvastuuhenkilö kohdistetaan automaattisesti
käännettäväksi lähetetyt artikkelit. Oletusvastuuhenkilö voi olla
yksittäinen käyttäjä tai jono.

Oletusvastuuhenkilö

Oletustarkastajalle kohdistetaan automaattisesti valmiit
käännökset, jotka ovat valmiita tarkastettavaksi tai julkaistavaksi.
Oletustarkastaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai jono.

Oletustarkastaja

5. Tallenna muutoksesi.

6. Luo halutessasi jonoja jakaaksesi ja kohdistaaksesi artikkeleita useille henkilöille, jotka voivat
kääntää niitä tai tarkastaa valmiita käännöksiä. Kun määrität jonoja, käytä Knowledge-artikkelin versio -objektia.

KATSO MYÖS:

Jonojen luominen

Artikkelien vieminen käännettäväksi

Käännettyjen artikkelien tuonti

Artikkelien tukeminen useille kielillä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien vieminen käännettäväksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien vieminen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

Artikkelien tarkasteleminen:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelityypin luku- ja

luontioikeus

Jos organisaatiosi lähettää Salesforce Knowledge -artikkeleita kääntötoimiston käännettäväksi, käytä
Määritykset-valikon Vie artikkeleita käännettäväksi -ominaisuutta.

Aseta käännettävät artikkelit käännösjonoon. Jos haluat ottaa artikkelien vientiominaisuuden
käyttöön, luo vähintään yksi jono. Kirjoittajat ja tarkastajat valitsevat jonon, kun he lähettävät artikkelin
käännettäväksi. Varmista, että he tietävät, mikä jono heidän täytyy valita millekin kielelle.

Note:  Voit viedä enintään 50 artikkelia 24 tunnin aikana ja sinulla voi olla enintään 15
odottavaa vientiä (viennit, joita ei ole saatu lopulliseen tilaan, kuten Valmis, Epäonnistui tai
Peruutettu).

1. Luo käännettäville artikkeleille käännösjono.

2. Valitse Artikkelien hallinta -välilehdestä käännettävät artikkelit ja napsauta Lähetä käännökselle.

3. Valitse valintaikkunasta kielet, joille haluat artikkelit kääntää, ja kohdista käännökset niitä
vastaavien kielten käännösjonoon.

4. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vie artikkelit käännökseen
ja valitse Vie artikkelit käännökseen.

5. Valitse jono, joka sisältää vietävät artikkelit.

6. Valitse joko:

• Kaikki artikkelit viedäksesi kaikki jonossa olevat artikkelit.

• Päivitetyt artikkelit viedäksesi vain muokatut tai lisätyt artikkelit.

7. Napsauta Jatka.

8. Valitse vietävät lähde- ja kohdekieliparit.

Tärkeää:  Salesforce luo erillisen .zip-tiedoston jokaiselle artikkelityypille jokaisessa
kieliparissa. Sinun täytyy säilyttää .zip-tiedoston rakenne, jotta tuonti onnistuisi. Lisätietoja
on kohdassa Käännettyjen artikkelien tuonti sivulla 498.

9. Jos haluat tarkastaa tai julkaista tiedostoja niiden kääntämisen jälkeen, valitse käyttäjä tai jono.

10. Valitse tiedoston merkkikoodaus.

• ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1)

• Unicode

• Unicode (UTF-8) oletus

• Japanese (Windows)

• Japanese (Shift_JIIS)

• Chinese National Standard (GB18030)

• Chinese Simplified (GB2312)

• Chinese Traditional (Big5)

• Korea

• Unicode (UTF-16, Big Endian)

11. Valitse .csv-tiedostojen erotin.

Erotin on sarakkeiden erotinmerkki, kun tiedosto muunnetaan taulukkomuotoon. Vaihtoehtosi ovat sarkainmerkki (oletus) tai pilkku.

12. Napsauta Vie nyt.
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Saat sähköposti-ilmoituksen, kun vienti on valmis. Voit myös tarkastaa vientisi tilan artikkelin tuonti- ja vientijonosta. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Artikkeleiden tuonnit ja viennit  ja valitse Artikkeleiden tuonnit ja
viennit.

Pura viedyt tiedostot, mutta säilytä tiedoston rakenne, jotta tuonti onnistuu.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen artikkelien tuonti

Monikielisen tietämyskannan tuki

Artikkelien tukeminen useille kielillä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Käännettyjen artikkelien tuonti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien vieminen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

Artikkelien tarkasteleminen:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelityypin luku- ja

luontioikeus

Jos organisaatiosi lähettää Salesforce Knowledge -artikkeleita kääntötoimiston käännettäväksi, käytä
Määritykset-valikon Tuo artikkelin käännökset -ominaisuutta. Voit tuoda vain artikkeleita, jotka on
viety samasta Salesforce-organisaatiosta. Et esimerkiksi voi viedä artikkeleita testi- tai
sandbox-organisaatiostasi ja tuoda niitä sitten tuotanto-organisaatioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuo artikkelin käännökset  ja
valitse Tuo artikkelin käännökset.

2. Valitse miten Salesforce käsittelee käännöksiä niiden tuonnin jälkeen.

KuvausVaihtoehto

Lisää tuodut käännökset jonoon, josta agentit
voivat tarkastaa ne.

Tarkasta tuodut käännökset
Artikkelien hallinta
-välilehdessä ennen
julkaisemista

Julkaiset tuodut käännökset tarkastamatta
niitä.

Julkaise käännökset heti
tuonnin jälkeen

3. Valitse tuotavien artikkelien kieli.

4. Jos haluat, että artikkelit tarkastetaan ennen julkaisua, valitse, lähetetäänkö tiedostot käyttäjälle
vai jonoon.

5. Napsauta Selaa, valitse ladattava .zip-käännöstiedosto ja napsauta Avaa.

Sinun täytyy asettaa kaikki käännöstiedostot (eli Salesforcesta viedyt ja kääntötoimiston
kääntämät tiedostot) kansioon, jonka nimi on sama kuin kielikoodi. Esimerkiksi ranskankieliset
artikkelit kuuluvat kansioon fr. Luo tuontitiedosto pakkaamalla kansio zip-tiedostoksi.

Tärkeää:  Varmista käännettyjen artikkelien tuonnin onnistuminen vahvistamalla, että
tuotavien artikkelien tiedostorakenne ja tiedostopääte vastaa käännettäväksi Salesforce
Knowledge:sta vietyjen artikkelien tiedostorakennetta. Jos kohdekieli on esimerkiksi ranska,
tiedostorakenne alkaa seuraavalla tavalla:

import.properties
-fr
--articletypearticlename_kav
---articlename.csv
---[Article collateral, html, images, etc.]

6. Valitse Tuo nyt.

Jos haluat ladata lisää käännettyjä artikkeleita, toista vaiheet 4-6.

7. Valitse Valmis.
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Sinulle lähetetään sähköposti-ilmoitus, kun tuonti on valmis. Voit tarkastella tuontisi tilaa kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Artikkeleiden tuonnit ja viennit  ja valitsemalla Artikkeleiden tuonnit ja viennit.

KATSO MYÖS:

Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

Artikkelien vieminen käännettäväksi

Monikielisen tietämyskannan tuki

Artikkelien tukeminen useille kielillä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Ota käyttöön haun korostukset ja snippetit, synonyymit, ylennetyt termit, aiheet ja tapausten
avainsanat parantaaksesi artikkeliesi hakua.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Haun korostukset ja snippetit

Tunnista paras artikkeli nopeasti ja katso miten artikkelit vastaavat hakusanojasi asiaankuuluvan
tekstin ja korostettujen hakusanojen avulla hakutuloksissa.

Artikkelien synonyymien hakeminen

Luo synonyymejä, jotta sanoja ja lauseita käsitellään hauissa toisiaan vastaavina. Kun käyttäjät
hakevat Salesforce Knowledge -artikkeleita, he voivat syöttää hakusanoja, jotka eivät vastaa
mitään artikkeleissa olevaa sanaa, mutta ovat niiden synonyymejä.

Ylennettyjen hakutermien hallinta

Tarkastele, muokkaa ja poista kaikkia Salesforce Knowledge -artikkeleihin liittyviä ylennettyjä
hakutermejä – yhdeltä sivulta.

Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

Kun artikkeleissa on aiheet käytössä, voit luokitella ja etsiä aiheita kohdistamalla aiheita. Aiheita
voidaan lisätä artikkelinäkymästä ja tietosivuilta. Ehdotetut aiheet, joita tuetaan vain englanniksi,
ovat artikkelista poimittuja termejä, joten ne ovat täsmällisempiä ja konkreettisempia kuin
tietoluokan kohdistus. Hakua suorittaessasi aiheita voidaan käyttää artikkelin indeksointiin, joten täsmäävät artikkelit ovat
merkityksellisempiä avainsanahakua tehdessä.
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Artikkelien etsiminen tapausten muilla avainsanoilla

Kun haet artikkeleita tapauksesta, ainoastaan tapauksen otsikkoa käytetään oletusarvoisesti haussa. Tavallisesti haluat käyttää tapauksen
tietoja saadaksesi tarkempia hakutuloksia tai luodaksesi mukautetun hakupainikkeen.

KATSO MYÖS:

Haun korostukset ja snippetit

Artikkelien synonyymien hakeminen

Ylennettyjen hakutermien hallinta

Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

Artikkelien etsiminen tapausten muilla avainsanoilla

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Haun korostukset ja snippetit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tunnista paras artikkeli nopeasti ja katso miten artikkelit vastaavat hakusanojasi asiaankuuluvan
tekstin ja korostettujen hakusanojen avulla hakutuloksissa.

Haun korostukset ja snippetit näyttävät agenteillesi ja käyttäjillesi, miksi tietty tulos vastasi heidän
hakuaan. Asiaankuuluva teksti näytetään otsikon alla, hakusanat lihavoituna. Voit ottaa hakujen
korostukset ja snippetit käyttöön Salesforce Knowledge -asetusten sivulta sivulla 435.

Note:  Hakujen korostuksia ja snippettejä ei luoda yleismerkkejä sisältäville hauille.

Hakujen korostukset ja snippetit luodaan seuraaville kentille:

• Sähköposti

• Pitkä tekstialue

• Muotoillun tekstin alue

• Tekstialue

Hakujen korostuksia ja snippettejä ei luoda seuraaville kentille:

• Valintaruutu

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Tiedosto

• Kaava

• Haku

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Prosentti

• Puhelin

• Valintaluettelo

• URL
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Note:  Jos snippettiä ei luoda, artikkelin yhteenvetokenttä näytetään sen sijaan.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien synonyymien hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Luo synonyymejä, jotta sanoja ja lauseita käsitellään hauissa toisiaan vastaavina. Kun käyttäjät
hakevat Salesforce Knowledge -artikkeleita, he voivat syöttää hakusanoja, jotka eivät vastaa mitään
artikkeleissa olevaa sanaa, mutta ovat niiden synonyymejä.

Jos haluat luoda synonyymejä ja synonyymiryhmiä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Synonyymit  ja valitse Synonyymit kohdasta Mukauta > Etsi. Organisaatio voi luoda enintään
10 000 synonyymiryhmää.

Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Jos
esimerkiksi määrität synonyymiryhmän näillä synonyymeillä:

CRM, asiakassuhteiden hallinta, Salesforce

niin haku asiakassuhteiden hallinta  löytää artikkelit, jotka sisältävät termit
asiakassuhteiden hallinta, CRM tai Salesforce.

Synonyymit vaikuttavat hakusääntöihin seuraavin tavoin:

Prioriteetti
Jos hakusana on osa synonyymiryhmää, hakutuloksiin sisältyy hakusanan sisältävät kohteet
sekä synonyymiryhmän muita termejä sisältävät kohteet.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritettynä:

hedelmä, appelsiinit

niin haku appelsiinit  löytää kohteet, jotka sisältävät appelsiinit, sekä kohteet, jotka sisältävät hedelmä.

Note:  Jos lajittelet luettelon Artikkelien hallinta -välilehdestä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa, järjestys säilyy nykyisissä ja
tulevissa hauissa prioriteetin sijaan.

Yleismerkit
Jos haussa käytetään yleismerkkiä, yleismerkki laajentaa hakutermiä, mutta haku ei vastaa mitään synonyymejä, vaikka hakulauseke
sisältäisikin määritetyn synonyymin.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:

hedelmä, appelsiinit, omenat

kaali, salaatti

niin haku appels* salaatti  löytää kohteet, joissa on appelsiini ja appelsiinit, mutta ei kohteita, joissa on hedelmä, omenat ja
kaali.

Operaattorit
Jos hakulauseke sisältää operaattorin (AND/OR/AND NOT), synonyymivastaavuuksia palautetaan vain, jos koko hakulauseke on
määritetty synonyymi.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:
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hedelmä, appelsiinit ja omenat

vihannekset, porkkanat

Tällöin haku appelsiinit ja omenat  löytää kaikki kohteet, jotka sisältävät tarkan lausekkeen appelsiinit ja omenat, sekä
kohteet, jotka sisältävät sanan hedelmä.

Jos hakulauseke on kuitenkin hedelmä and vihannekset, joka ei ole määritetty synonyymi, haku löytää vain kohteet, jotka
sisältävät molemmat sanat, hedelmä ja vihannekset.

Tässä tapauksessa AND  toimii operaattorina ja synonyymivastaavuuksia ei palauteta hakutuloksissa. Tässä esimerkissä kohteita, jotka
sisältävät joko synonyymin hedelmä tai vihannekset (kohteita, jotka sisältävät sanan porkkanat tai lauseen appelsiinit ja omenat), ei
palauteta.

Tarkat lausekevastaavaisuudet
Jos määritetty synonyymi on osa pidempää tarkkaa lausehakua, haku ei käsittele sitä synonyyminä.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritetty:

appelsiinit omenat, hedelmä

niin tarkka lausekehaku “vadelmat appelsiinit omenat”  ei löydä kohteita, jotka sisältävät sanan hedelmä.

Lemmatisointi
Synonyymejä ei lemmatisoida hakutuloksissa, vaan niitä käytetään tarkkana hakulausekkeena. Hakusana kuitenkin lemmatisoidaan.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritetty:

quench, drink orange juice

niin haku quench  löytää tulokset, jotka sisältävät quench, quenched, quenching ja drink orange juice, mutta ei kohteita, jotka sisältävät
drinking orange juice.

Ohitetut sanat
Sanat, jotka ohitetaan tavallisesti hauissa, kuten the, to ja for, sisällytetään hakuun, jos sana on osa määritettyä synonyymiä.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritetty:

peel the orange, cut the apple

niin haku peel the orange  löytää kohteet, jotka sisältävät tarkan merkkijonon peel the orange.

Synonyymien päällekkäisyys
Jos hakusana koostuu eri ryhmien päällekkäisistä synonyymeistä, haku etsii synonyymejä kaikista päällekkäisistä synonyymiryhmistä.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:

• appelsiini marmeladi, sitruuna

• marmeladi resepti, sokeri

niin haku appelsiini marmeladi resepti  löytää kohteet, jotka sisältävät appelsiini marmeladi, sitruuna, marmeladi resepti
ja sokeri.

Alijoukot
Jos yksi synonyymiryhmä sisältää synonyymin, joka on toisen ryhmän synonyymin alijoukko, alijoukon termin hakeminen ei löydä
kohteita, jotka sisältävät alijoukon synonyymiryhmän synonyymejä.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:

• appelsiini, omena

• appelsiini marmeladi, sitruuna

• marmeladi, hillo
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niin haku appelsiini marmeladi  löytää kohteet, jotka sisältävät appelsiini marmeladi ja sitruuna, mutta ei kohteita, jotka
sisältävät omena tai hillo.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Ylennettyjen hakutermien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ylennettyjen hakutermien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Ylennettyjen

hakutermien
hallintaoikeus

Tarkastele, muokkaa ja poista kaikkia Salesforce Knowledge -artikkeleihin liittyviä ylennettyjä
hakutermejä – yhdeltä sivulta.

Voit lisätä ylennettyjä hakutermejä artikkeleihin artikkelin lisätietosivun Ylennetyt hakutermit
-viiteluettelosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ylennetyt hakutermit  ja valitse
Ylennetyt hakutermit kohdasta MukautaEtsi.

2. Jos haluat nähdä artikkeliin kohdistetut termit, lajittele taulukko Artikkeli-sarakkeen perusteella.

3. Jos haluat muokata termiä, napsauta sen riviltä Muokkaa.

Voit muuttaa tältä sivulta vain termiä, mutta et artikkelia, johon se on kohdistettu.

4. Jos haluat poistaa termin, napsauta sen riviltä Poista.

Termi poistetaan vain artikkelista, johon se on liitetty tällä rivillä, ei muista artikkeleista.

5. Muista tallentaa muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun artikkeleissa on aiheet käytössä, voit luokitella ja etsiä aiheita kohdistamalla aiheita. Aiheita
voidaan lisätä artikkelinäkymästä ja tietosivuilta. Ehdotetut aiheet, joita tuetaan vain englanniksi,
ovat artikkelista poimittuja termejä, joten ne ovat täsmällisempiä ja konkreettisempia kuin tietoluokan
kohdistus. Hakua suorittaessasi aiheita voidaan käyttää artikkelin indeksointiin, joten täsmäävät
artikkelit ovat merkityksellisempiä avainsanahakua tehdessä.

Note:  Toisin kuin tietoluokkia, artikkeliin lisättyjä aiheita ei siirretä muunkieliseen samaan
artikkeliin.

Artikkeleiden aiheet otetaan käyttöön artikkelityypeittäin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien aiheet  ja valitse Objektien
aiheet.

2. Napsauta artikkelityypin nimeä, jolle haluat ottaa aiheet käyttöön.

3. Valitse Ota käyttöön aiheet.

4. Valitse, mitä kenttiä haluat käyttää ehdotuksissa.

5. Napsauta Tallenna.

6. Voit määrittää profiilin tai käyttöoikeusjoukon Järjestelmäoikeudet-osiosta, ketkä agentit voivat
kohdistaa, luoda, poistaa ja muokata aiheita.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien etsiminen tapausten muilla avainsanoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
ja linkkien luominen ja
muuttaminen ja
Visualforce-sivun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun haet artikkeleita tapauksesta, ainoastaan tapauksen otsikkoa käytetään oletusarvoisesti haussa.
Tavallisesti haluat käyttää tapauksen tietoja saadaksesi tarkempia hakutuloksia tai luodaksesi
mukautetun hakupainikkeen.

Onneksi Salesforce Knowledge -hakusivut hyväksyvät muita parametrejä:

• id=<tapauksen tunnus>: Nykyisen tapauksen tunnus

• search=<avainsainat>: Haettavat avainsanat.

• articleType_<article type dev name>=on: Useita mahdollisia parametrejä, valittavat
artikkelityypit (jos artikkelityyppiä ei ole valittu, kaikki artikkelityypit on valittu)

• ct_<data category group internal name>=<data category internal name>: Useita
mahdollisia parametrejä, suodattimen esivalinta

Ota kaikki hyöty irti näistä parametreistä lisäämällä tapauksen lisätietosivulle mukautettu painike,
joka sisältää muutaman rivin JavaScriptiä hakeakseen avainsanoja tapauksesta ja piilottaakseen
artikkelien oletusarvoisen hakupainikkeen.

Note:  Voit myös luoda mukautetun artikkeli-widgetin parametrillä
support:caseArticle.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi painike tai linkki.

3. Syötä yksilöllinen Otsikko, Nimi  ja Kuvaus.

4. Valitse Näyttötyyppi-asetukseksi Lisätietosivun painike.

5. Valitse Toiminta-alasvetoluettelosta Suorita JavaScript.

6. Valitse Sisällön lähde  -alasvetoluettelosta OnClick JavaScript.

7. Syötä koodia tapauksen tietojen hakemiseksi ja määrittääksesi artikkelien hakusivun parametrit.

Esimerkki:

// article search page URL
var url = '/knowledge/knowledgeHome.apexp';

// ID of the current case
url += '?id={!Case.Id}';

// use the case subject as the search keywords
url += '&search={!Case.Subject}';

// read case attributes
var caseType = '{!Case.Type}';
var caseProduct = '{!Case.Product__c}';

// if the case is of a certain type, select only 2 of the article types available
// in other cases, we keep the default behavior (all article types selected)

if (caseType=='Problem' || caseType=='Question') {
url += '&articleType_FAQ_kav=on';
url += '&articleType_How_To_kav=on';

}
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// preselect a data category for search results based on the category

var product = '';
if (caseProduct=='Home')

product = 'Home';
if (caseProduct=='SMB')

product = 'Small_and_Medium_Business';
if (caseProduct=='Large enterprise')

product = 'Large_Enterprise';

if (product.length>0)
url += '&ct_Products2=' + product;

// once the logic is executed, we go to the article search page
window.location = url;

8. Napsauta Tallenna.

9. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

10. Napsauta Tapauksen asettelu  -kohdan vierestä Muokkaa.

11. Vedä artikkelien hakupainikkeesi tapauksen asetteluun.

12. Napsauta Tallenna.

13. Luo Visualforce-sivu, jonka nimi on CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton  ja jolla on seuraava koodi:

<apex:page standardController="Case">
<style type="text/css">

div.knowledgeBlock input {display: none}
</style>
<apex:detail/>

</apex:page>

14. Napsauta tapausten Painikkeet, linkit ja toiminnot -alueelta Muokkaa Näytä-toiminnon riviltä.

15. Valitse Korvaa kohteella  -asetukseksi Visualforce-sivu.

16. Valitse alasvetoluettelosta CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton.

17. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge One -widgetin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-palvelun ja
Salesforce-palvelukonsolin
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Knowledge One on käytettävissä widgetinä, jonka voit liittää Salesforce Console -palvelukonsoliin
tai Salesforce-myyntikonsoliin. Jos käytät Knowledge-välilehteä, käytössäsi on sama helppokäyttöinen
artikkelien ja ulkoisten lähteiden käyttöliittymä tapauksissa ja Salesforce Console -palvelukonsolissa.
Voit hakea, lähettää ja luoda artikkeleita poistumatta tapauksesta.

Kaikista Salesforce Knowledge -artikkeli-widgeteistä, Knowledge One -widget sallii sinun tehdä
seuraavat toimet:

• Liitä julkaistu Salesforce Knowledge -artikkeli tapaukseen yhdellä napsautuksella.

• Jaa artikkeli URL-osoitteena, jos se on jaettu julkisessa kanavassa.

• Jaa artikkeli PDF-tiedostona, jos se on jaettu julkisessa kanavassa.

• Luo ja hallitse artikkeleita.

• Tee säätöjä ikkunan leveytesi perusteella. Konsolissa haettavat objektit näytetään
alasvetovalikkona alle 600 pikselin ikkunoissa.

Note:  Tapaussyötteen artikkeli-widget ei välttämättä käytä agentin kieltä. Jos Salesforce
Knowledge ei tue agentin kieltä, mutta tukee agentin paikkamääritystä, haussa käytetään
paikkamäärityksen kieltä. Jos agentin kieltä eikä paikkamääritystä tueta, haussa käytetään
Salesforce Knowledgen oletusarvoista kieltä, jonka voit tarkastaa tai määrittää
Knowledge-asetukset-sivulta.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon ja avaa tapausten sivuasettelu,
jota haluat muokata.

2. Varmista, että tapausten sivuasettelu sisältää Sähköposti-pikatoiminnon.

Et voi lähettää artikkeleita sähköpostitse ilman Sähköposti-pikatoimintoa.

a. Napsauta vasemmanpuoleisesta valikosta Pikatoiminnot.

b. Vedä Sähköposti Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot
-riville.

3. Poista käytöstä aiemmat artikkelien sivupalkkikomponentit.

• Voit poistaa Knowledge-sivupalkin käytöstä napsauttamalla Asettelun ominaisuudet ja
varmistamalla, että Knowledge-sivupalkki  -vaihtoehto ei ole valittuna.

• Voit poistaa tapaussyötteen artikkelityökalun käytöstä napsauttamalla Syötenäkymä ja varmistamalla, että Käytä
Tapaussyöte-artikkelityökalua konsolissa  -vaihtoehto ei ole valittuna.

4. Napsauta sivuasettelujen editorista Mukautetut konsolikomponentit.

5. Valitse Knowledge One -widgetin sivupalkin Tyyppi-alasvetoluettelosta Knowledge One  ja määritä sivupalkin parametrit.

Sähköposti-pikatoiminnon lisääminen tapausten sivuasetteluun

Vihje:  Jos et näe Knowledge One -sivupalkkia, nosta sen leveydeksi 250 (korkeudeksi 150) sivuasettelussa. Nämä ovat
vähimmäisvaatimukset sille, että Knowledge One -sivupalkki näytetään oikein.

KATSO MYÖS:

Tapausten artikkeli-widgetien vertaaminen yhdellä silmäyksellä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Tapausten artikkeli-widgetien vertaaminen yhdellä silmäyksellä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Päätä, mikä Salesforce Knowledge -artikkeli-widget sopii parhaiten organisaatiollesi.

Knowledge One
-widget

Artikkelien
tapaussyötteen
widget

Artikkeli-widgetVoiko widget...

KylläEiKylläSuodattaa tietoluokan
perusteella

KylläEiEiLuo artikkeli

KylläEiEiHakea ulkoista objektia

KylläEiEiKäyttää luonnosartikkeleitasi

KylläKylläKylläLiittää artikkelin tapaukseen

KylläKylläEiLähettää artikkeleita
PDF-tiedostona

KylläKylläEiJaa artikkelin julkisen
URL-osoitteen

KylläEiEiSäätää ikkunan kokoa

KylläEiEiEhdottaa artikkeleita
useammalla tavalla
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Artikkeli-widget

Artikkelien tapaussyötteen widget
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Knowledge One -widget

KATSO MYÖS:

Knowledge One -widgetin määrittäminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus
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510

Salesforce Knowledge -palvelun lisääminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Ratkaisujen lisääminen

HTML-ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen luominen:
• Ratkaisujen luontioikeus

HTML-ratkaisut ovat joustava tapa luoda ratkaisuja, sillä ne mahdollistavat kappaleiden helpon
muotoilemisen sekä kuvien ja linkkien lisäämisen. Voit luoda HTML-ratkaisuja HTML-editorin avulla
ja näyttää ratkaisut käyttäjille Salesforcessa, Itsepalveluportaalissa ja Asiakasportaalissa sekä julkisina
ratkaisuina.

HTML-editorin avulla voit

• muuttaa fontteja

• suurentaa tai pienentää fonttikokoa

• lisätä kuvia Asiakirjat-välilehdestä

• määrittää tekstin värin

• määrittää tekstin taustavärin

• lisätä hyperlinkkejä

• muuttaa kappaletasausta

• luoda luettelomerkeillä varustettuja ja numeroituja luetteloita.

Note: Oletusarvon mukaan ratkaisut luodaan ja näytetään tekstimuodossa. Pääkäyttäjäsi on otettava HTML-ratkaisut käyttöön.

Lue seuraavat toteutusvihjeet ja parhaat toimintatavat ennen kuin alat luoda HTML-ratkaisuja organisaatiollesi.

Toteutusvihjeet

• Kun olet ottanut HTML-ratkaisut käyttöön, et voi poistaa niitä käytöstä.

• Jos avaat tekstiratkaisun HTML-editorissa ja tallennat sen, ratkaisusta tulee HTML-ratkaisu.

• HTM-ratkaisut esitetään sellaisenaan Itsepalveluportaalin, julkisten ratkaisujen, Asiakasportaalin ja Salesforcen käyttäjille.

• Kaikki HTML-muokkausohjelmaan syötetyt HTML-tunnisteet näkyvät käyttäjille tekstinä, kun ratkaisu tallennetaan.

• Kun HTML-ratkaisun lisätiedot näytetään luettelonäkymissä ja hakutuloksissa, vain ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät. Tämä merkkimäärä
sisältää HTML-tunnisteet sekä poistetut kuvat.

• HTML-ratkaisussa voi olla enintään 32 000 merkkiä mukaan lukien HTML-tunnisteet.

• HTML-muotoilu säilytetään ratkaisun tulostettavassa näkymässä.

• HTML-ratkaisujen hyperlinkit avautuvat uudessa selainikkunassa, kun käyttäjä napsauttaa linkkejä.

• Kaikki HTML-ratkaisuun sisällytettävät kuvat on ladattava Asiakirjat-välilehteen. HTML-ratkaisun lisätietojen kuvat eivät näy
luettelonäkymissä ja raporteissa.

• HTML-ratkaisuja voi luoda millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä.

Parhaat toimintatavat
Seuraavat HTML-tunnisteet on sallittu Salesforceen tuoduissa HTML-ratkaisuissa:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>
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<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var>.<pre><div>

<dl>

Edellä mainittuihin tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

width.rowspancolspan

Edellä mainitut URL-osoitteita sisältävät määritteet on rajattu URL-osoitteisiin, jotka alkavat seuraavasti:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  suhteellisille linkeille
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Monikielisten ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Monikieliset ratkaisut -toiminnon avulla voit kääntää ratkaisuja ja ratkaisuluokkia Salesforcen tukemille
kielille, jotta asiakkaat ja asiakastuki löytävät vastaukset kysymyksiinsä haluamillaan kielillä.

Monikieliset ratkaisut voivat pienentää tukikustannuksia seuraavasti:

• asiakastyytyväisyys paranee, kun kysymyksiin vastataan asiakkaiden toivomilla kielillä

• tarpeettomien saapuvien puheluiden estäminen tarjoamalla ratkaisua kielillä, jotka parhaiten
sopivat asiakkaille

• kyselyjen hallinta useilla kielillä yhdestä paikasta, milloin tahansa ja minne tahansa.

Tutustu seuraaviin monikielisten ratkaisujen avaintermeihin:

Pääratkaisu
Millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä luotu ratkaisu. Pääratkaisuun voidaan liittää tarvittaessa useita käännöksiä. Pääratkaisua
ei voi linkittää toiseen pääratkaisuun.

Käännetty ratkaisu
Jollekin Salesforcen tukemalle kielelle käännetty ratkaisu, joka on liitetty täsmälleen yhteen pääratkaisuun. Käännetyn ratkaisun kieli
ei voi olla sama kuin pääratkaisun tai muiden samaan pääratkaisuun liitettyjen käännettyjen ratkaisujen kieli. Käännettyyn ratkaisuun
ei voi olla liitettynä muista pääratkaisuista käännettyjä ratkaisuja. Käännetyt ratkaisut on merkitty -kuvakkeella ratkaisun
lisätietosivuilla, ratkaisun muokkaussivuilla, ratkaisun luettelonäkymissä ja ratkaisun hakutuloksissa.

Voit käsitellä monikielisiä ratkaisuja seuraavissa kohteissa:

Ratkaisut-välilehti
Uuden ratkaisun luonnin yhteydessä käyttäjät voivat valita Kieli-valintaluettelokentästä kielen, jolla ratkaisu kirjoitetaan. Kun
ratkaisu on tallennettu, siitä tulee pääratkaisu. Käyttäjät voivat luoda käännetyn ratkaisun valitsemalla pääratkaisun lisätietosivun
Käännetyt ratkaisut -luettelosta Uusi. Kun pääratkaisua on muokattu, käyttäjät voivat ilmaista käännöstarpeet mukauttamalla
pääratkaisun käännettyjen ratkaisujen tiloja.

Tapaukset-välilehti
Kun käyttäjät etsivät tapaukseen liittyviä ratkaisuja syöttämällä Ratkaisut-luetteloon hakusanoja ja valitsemalla Etsi ratkaisu,
hakutulokset sisältävät ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava hakusana löytyy. Jos tapauksille on otettu käyttöön ehdotetut ratkaisut
-toiminto, käyttäjät voivat etsiä tapauksen ratkaisuja eri kieliversioina napsauttamalla Näytä ehdotetut ratkaisut -painiketta, mikäli
he jakavat tapauksen yleiset sanat.

Itsepalveluportaali
Jos itsepalveluportaalissa on käytössä monikielisten ratkaisujen haku, asiakkaat voivat tarkastella ratkaisun hakutuloksia
Itsepalvelukäyttäjän asetuksissa määritetyllä kielellä. Asiakkaat voivat myös valita avattavasta luettelosta, haluavatko he tarkastella
ratkaisun hakutuloksia tietyllä kielellä vai kaikilla tuetuilla kielillä. Oletuksen mukaan itsepalveluportaalin kirjautumissivu näkyy
organisaation käyttämällä kielellä.

Julkiset ratkaisut
Jos julkisissa ratkaisuissa on otettu käyttöön monikielisten ratkaisujen haku, asiakkaat voivat valita avattavasta luettelosta, haluavatko
he tarkastella ratkaisun hakutuloksia tietyllä kielellä vai kaikilla tuetuilla kielillä. Oletuksena julkiset ratkaisut näytetään organisaation
käyttämällä kielellä.

Ratkaisuluokat
Käyttäjät, joilla on käännösten hallintaoikeus, voivat kääntää käännöstyökalun avulla ratkaisuluokkia, jotta ne näkyvät kunkin käyttäjän
valitsemalla kielellä Ratkaisut-välilehdessä ja kunkin asiakkaan valitsemalla kielellä Itsepalveluportaalissa, niin kuin asiakkaan
käyttäjäasetuksissa on määritetty. Ratkaisuluokkia ei käännetä julkisia ratkaisuja varten.

513

Ratkaisujen lisääminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



raportit
Voit seurata vanhentuneiksi  merkittyjä käännettyjä ratkaisuja valitsemalla Käännetyt ratkaisut -raportin. Raportti luetteloi
käännettyjen ratkaisujen otsikot ja tiedot. Voit myös luoda monikielisistä ratkaisuista mukautetun raportin käyttämällä Pääratkaisu
ja käännetyt ratkaisut -raporttityyppiä.

Luettelonäkymät
Voit tarkastella, mitkä käännetyistä ratkaisuista on merkitty vanhentuneiksi. Nämä ratkaisut on ehkä käännettävä uudelleen,
joten luo Ratkaisut-välilehdessä mukautettu luettelonäkymä ja syötä seuraava hakuehto: Vanhentunut yhtä suuri kuin Tosi.

Tuonti
Tietojen ohjattu tuontitoiminto sisältää vaihtoehtoja pääratkaisun ja käännettyjen ratkaisujen tuontia ja toisiinsa liittämistä varten.

Lisätietoja monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamisesta on kohdassa Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön sivulla 519.

KATSO MYÖS:

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

Ehdotettujen ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ehdotettujen ratkaisujen
käyttöön ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ehdotetut ratkaisut -toiminto näyttää enintään kymmenen ratkaisua, joiden avulla käyttäjät ja
asiakkaat voivat ratkaista lisätietosivulla, Salesforce-asiakasportaalissa tai Itsepalveluportaalissa
olevan tapauksen.

Ehdotetut ratkaisut voivat pienentää tukikustannuksia seuraavasti:

• asiakastuelta tapausten ratkaisemiseen kuluva aika lyhenee

• asiakastuen tuottavuus paranee, koska henkilökunnalla on käyttöoikeus minkä tahansa tapauksen
kaikkiin ratkaisuihin

• asiakkaille on annettu mahdollisuus ratkaista ja sulkea omia tapauksiaan.

Näytettävät ratkaisut eivät näy avainsanahaussa. Seuraavat muuttujat määritetään kaavaan, joka
automaattisesti arvioi kunkin ratkaisun relevanssin kyseiselle tapaukselle:

• sanojen toistuvuus kaikissa ratkaisuissa

• sanojen toistuvuus liittyvien ratkaisujen samankaltaisissa tapauksissa

• ratkaisujen lähellä toisiaan olevat avainsanat

• itsepalvelun käyttäjien hyödyllisiksi arvioimien itse suljettujen tapausten ja ratkaisujen sanojen
samankaltaisuus.

• Ratkaisuun liittyvien ylimääräisten tapausten määrä.

Voit ottaa ehdotetut ratkaisut käyttöön seuraavissa kohteissa:

Tapaukset-välilehti
Asiakkaat voivat tarkastella tapaukseen sopivien ratkaisujen luetteloa napsauttamalla tapauksen
lisätietosivun Näytä ehdotetut ratkaisut -painiketta. Jos organisaatiossa on käytössä
monikieliset ratkaisut, hakutuloksissa näytetään ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava hakusana
löytyy. Kaikkien kielten hakutulokset eivät kuitenkaan välttämättä ole luotettavia, koska eri kielillä
etsittyjä termejä käsitellään eri tavoin.

Asiakasportaali ja itsepalveluportaali
Asiakkaat voivat tarkastella tapaukseen sopivia ratkaisuja, kun he lähettävät tapaustiedot tai tarkastelevat tapauksia verkossa.

Asiakkaat voivat itse sulkea tapauksiaan käyttämällä ehdotettuja ratkaisuja.
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Kun asiakkaat kirjaavat uusia tapauksia tai napsauttavat asiakasportaalissa tai itsepalveluportaalissa olevan tapauksen Näytä ehdotetut
ratkaisut -painiketta, näyttöön tulee luettelo ehdotetuista ratkaisusta. Jos organisaatio on ottanut monikieliset ratkaisut käyttöön,
luettelossa on ratkaisut eri kieliversioina. Kun asiakkaat valitsevat ratkaisun luettelosta, he voivat vastata Kyllä Auttoiko tämä ratkaisu
vastauksen saamisessa? -viestiin ja valita sitten tapauksen sulkemisen syyn. Tapaus suljetaan siten, että
Itsepalvelukäyttäjän sulkema  -tapauskenttä on valittuna. Jos asiakas valitsee Ei, ratkaisut palautetaan ehdotettujen
ratkaisujen luetteloon. Jos ehdotettuja ratkaisuja ei löydy, Ehdotetut ratkaisut -sivu ohitetaan ja asiakas ohjataan omaan tapaukseensa.

Tapauksen automaattisen vastauksen säännöt ja sähköpostit
Tukitiimi voi auttaa asiakkaita ratkaisemaan heidän omia tapauksiaan ilman asiakastuen apua. Luo automaattiset sähköpostivastaukset
sähköpostin, Webistä tapaukseksi -toiminnon tai Itsepalveluportaalin kautta lähetetyille tapauksille. Sisällytä automaattisen vastauksen
sähköpostimalliin ehdotettujen ratkaisujen yhdistelmäkenttä, {!Case_Suggested_Solutions}, joka lisää lähteviin
sähköposteihin suorat linkit kunkin ratkaisun aiheeseen ja kuvaukseen. Linkit auttavat asiakkaita vastaamaan kyselyihin.

Note: Ratkaisujen ehdotetun yhdistämiskentän sisältävän mallin avulla luotujen joukkosähköpostien lähettäminen saattaa
kestää useita minuutteja, joten sitä ei suositella.

Itsepalvelukäyttäjän sulkema- ja Suljettu luotaessa  -kentät voidaan lisätä tapausten sivuasetteluihin. Nämä
kentät ovat Salesforcen automaattisesti määrittämiä eikä niitä voi muokata. Voit tarkastella, miten tapaukset on suljettu, suorittamalla
Itsepalvelukäyttäjän sulkema- ja Suljettu luotaessa  -kenttien raportit.

• Luo raportti Itsepalvelukäyttäjän sulkema  -kentästä, jos haluat tarkastella tapauksia, jotka käyttäjät ovat sulkeneet
itsepalveluportaalissa ehdotettujen ratkaisujen perusteella.

• Luo raportti Suljettu luotaessa  -kentästä, jos haluat nähdä, montako tapausta on välittömästi tallennettu ja suljettu luonnin
aikana asiakastuen toimesta.

Note:

• Ehdotettuja ratkaisuja ei näytetä Salesforce Knowledge -artikkeleissa.

• Ehdotetut ratkaisut -toiminto ei ole käytettävissä julkisissa ratkaisuissa, koska niiden käyttäjiltä ei edellytetä todennettua
kirjautumista, joka sallisi heidän luoda tai käyttää tapauksia.

KATSO MYÖS:

Tukiasetusten mukauttaminen

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto
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Ratkaisun asetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisun asetusten
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ratkaisun asetusten mukauttaminen:

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

2. Valitse Muokkaa.

3. Voit ottaa käyttöön ratkaisujen selaus- ja etsintätoiminnon luokkien perusteella valitsemalla
Ota ratkaisujen selaaminen käyttöön.

Tämän asetuksen avulla ratkaisuja voidaan selata Ratkaisut-välilehdessä ja asiakasportaalissa
sekä silloin, kun tapausta ratkaistaan.

4. Kun valitset Ota monikieliset ratkaisut käyttöön, käyttöön tulee ratkaisujen
kääntäminen useille kielille.

5. Lisää kieli valitsemalla Ota monikielisten ratkaisujen haku käyttöön
itsepalveluportaalissa  avattavaan valikkoon itsepalveluportaalissa, mikä rajoittaa
automaattisesti hakutulokset ratkaisuihin, jotka vastaavat itsepalveluportaalin käyttäjän kieltä.
Itsepalveluportaalin käyttäjät voivat valita kieli-alasvetoluettelosta, haluavatko he etsiä ratkaisuja
tietyllä kielellä vai millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä.

6. Lisää avattava kieliluettelo julkisiin ratkaisuihin valitsemalla Ota monikielisten
ratkaisujen haku käyttöön julkisissa ratkaisuissa. Näin julkisten
ratkaisujen käyttäjät voivat valita, millä kielellä he etsivät ratkaisuja. Julkisten ratkaisujen käyttäjät voivat valita kieli-alasvetoluettelosta,
haluavatko he etsiä ratkaisuja tietyllä kielellä vai millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä.

7. Voit luoda ja näyttää HTML-ratkaisuja valitsemalla Ota käyttöön HTML-ratkaisut. Kun tämä on käytössä, ratkaisut
näytetään HTML-muotoisina Salesforcessa, julkisissa ratkaisuissa, Itsepalveluportaalissa ja Salesforce-asiakasportaalissa. HTML-ratkaisujen
avulla käyttäjät voivat helposti muokata ratkaisujen lisätietoja muuttamalla fontteja ja värejä ja lisäämällä kuvia ja hyperlinkkejä.

Varoitus:  Kun olet valinnut Ota käyttöön HTML-ratkaisut  -asetuksen, et voi poistaa sitä käytöstä.

8. Kun valitset Ratkaisun yhteenveto  -valintaruudun, ratkaisun hakutuloksissa näkyy enintään 150 merkkiä ratkaisun tiedoista.
Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, ratkaisun yhteenveto ei näy hakutuloksissa.

9. Jos valitset Luokkaketju-valintaruudun, hakutuloksissa näkyy enintään 150 merkkiä luokkien navigointiketjusta, johon ratkaisu
kuuluu. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, navigointiketju ei näy hakutuloksissa.

10. Valitse Tallenna.

11. Lisätietoja ratkaisujen selaamisen ottamisesta käyttöön julkisissa ratkaisuissa tai Itsepalveluportaalissa on kohdissa Julkisten ratkaisujen
ottaminen käyttöön sivulla 520 ja Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön sivulla 78.

Lisäksi voit mukauttaa julkisten ratkaisujen ja Itsepalvelun käyttäjien käytettävissä olevan ylätason luokan. Sinun ei tarvitse muuttaa
tätä asetusta, jos haluat, että asiakkaasi voivat tarkastella kaikkia itsepalveluportaalissa tai julkisissa ratkaisuissa näkyvissä olevia luokkia
ja ratkaisuja.

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

KATSO MYÖS:

Ratkaisuluokkien hallinta

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön
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Luokkien käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisuluokkien luominen
tai muuttaminen:
• Luokkien hallintaoikeus

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi ratkaisujen onnistuneen siirron:

1. Mieti mitä luokkia tukitiimisi tarvitsee.

Muista, että voit sallia myös asiakkaiden hakea ratkaisuja luokkien perusteella julkisista ratkaisuista
ja Itsepalveluportaalissasi. Voit määrittää, että asiakkaat voivat tarkastella vain tietyn luokan ja
sen alaluokkien ratkaisuja.

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

2. Lisätietoja luokkien määrittämisestä on kohdassa Ratkaisuluokkien määrittäminen sivulla 517.

3. Lisätietoja ratkaisujen luokittelusta on kohdassa Ratkaisujen luokittelu. Pääkäyttäjät ja käyttäjät,
joilla on luokkien hallintaoikeus, voivat luokitella ratkaisuja, ennen kuin ratkaisuluokat otetaan
käyttöön koko organisaatiossa.

4. Luo Ratkaisuluokat-tyyppinen mukautettu raportti vahvistaaksesi, että kaikki ratkaisut on luokiteltu
asianmukaisesti. Jos haluat hakea luokittelemattomia ratkaisuja, käytä tehostettuja
raporttisuodattimia: valitse Luokan nimi  -kenttä ja "yhtä suuri kuin" -operaattori ja jätä
kolmas kenttä tyhjäksi. Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on luokkien hallintaoikeus, voivat luoda
ratkaisuluokka-raportteja ennen kuin ratkaisuluokat otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

5. Lisätietoja ratkaisuluokan selaamisen käyttöönotosta Ratkaisut-välilehdelle on kohdassa Ratkaisuasetusten mukauttaminen sivulla
516.

6. Ota ratkaisuluokkien selaaminen käyttöön asiakkaille käyttämällä julkisia ratkaisuja ja Itsepalveluportaaliasi. Lisätietoja on kohdissa
Julkisten ratkaisujen ottaminen käyttöön sivulla 520 ja Itsepalveluominaisuuksien ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 78.

7. Määritä ylätason luokka, joka on asiakkaiden käytettävissä julkisten ratkaisujen ja Itsepalveluportaalisi kautta. Tämä on hyödyllistä,
jos haluat, että tietyt luokat ovat ainoastaan sisäisten työntekijöiden käytettävissä.

Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos haluat, että asiakkaasi voivat tarkastella kaikkia Itsepalveluportaalissa tai julkisissa ratkaisuissa näytettäviä
luokkia ja ratkaisuja.

KATSO MYÖS:

Ratkaisuluokkien hallinta

Ratkaisuluokkien määrittäminen
Aloita luomalla ratkaisuluokat. Kaikki ratkaisut -luokka luodaan automaattisesti ratkaisuhierarkian ylätasolle. Käyttäjät eivät voi lisätä
ratkaisuja tähän luokkaan tai kääntää sitä.

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

2. Luo haluamallesi luokalle alaluokka valitsemalla Lisää luokka.

3. Kirjoita luokan nimi. Luokan nimessä ei saa olla kenoviivoja (\).

4. Valitse halutessasi toinen pääluokka. Pääluokka on alaluokan yläpuolella sijaitseva hierarkian luokka.

5. Valitse luomiesi alaluokkien lajittelujärjestys.

• Valitse Aakkosjärjestys, jos haluat lajitella alaluokat aakkosjärjestyksessä.

• Valitse Mukautettu järjestys, jos haluat lajitella alaluokat haluamassasi järjestyksessä. Lisätietoja on kohdassa Alaluokkien lisääminen
ja lajitteleminen sivulla 518.
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6. Valitse Tallenna.

7. Kun olet luonut luokat, luokittele ratkaisut. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisujen luokittelu. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on luokkien
hallintaoikeus, voivat luokitella ratkaisuja, ennen kuin ratkaisuluokat otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

8. Kun ratkaisut on luokiteltu, voit ottaa käyttöön luokkien selauksen Ratkaisut-välilehdessä. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisun asetusten
mukauttaminen sivulla 516.

9. Lisätietoja julkisen tietämyskannan tai Itsepalveluportaalin ratkaisuluokkien selaamisen käyttöönottamisesta on kohdassa Julkisten
ratkaisujen ottaminen käyttöön sivulla 520.

Luokkien muokkaaminen ja poistaminen

Ratkaisuluokkien luettelossa voit

• muokata luokan nimeä, pääluokkaa tai lajittelujärjestystä valitsemalla Muokkaa

• poistaa luokan valitsemalla Poista. Luokkaan liittyviä ratkaisuja ei poisteta.

Note: Salesforce-asiakasportaalin käytössä olevaa luokkaa ei voi poistaa. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin
sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 24.

• Tarkastele luokan tietoja napsauttamalla luokan nimeä.

Alaluokkien lisääminen ja lajitteleminen

Luokan lisätietosivulla voit

• lisätä alaluokan luokan alle valitsemalla Uusi

• määrittää alaluokkien mukautetun lajittelujärjestyksen

1. Muokkaa luokkaa ja määritä alaluokan lajittelujärjestykseksi  Mukautettu järjestys.

2. Määritä alaluokkien järjestys kirjoittamalla numerot Järjestys-sarakkeeseen.

3. Valitse Järjestä uudelleen.

Ratkaisuluokkien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisuluokkien luominen
tai muuttaminen:
• Luokkien hallintaoikeus

Voit luoda ratkaisuluokkia, jotta käyttäjät voivat ryhmitellä samanlaisia ratkaisuja yhteen. Kun ratkaisut
on luokiteltu, käyttäjät voivat selata ja löytää ratkaisuja luokkien perusteella Ratkaisut-välilehdestä
tai silloin, kun he ovat ratkaisemassa tiettyä tapausta. Myös asiakkaat voivat selata ratkaisuja luokkien
perusteella julkisissa ratkaisuissa, Itsepalveluportaalissa ja Asiakasportaalissa.

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

KATSO MYÖS:

Luokkien käytön aloittaminen

Ratkaisuluokkien määrittäminen
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Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Monikielisten ratkaisujen
käyttöön ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit ottaa käyttöön monikieliset ratkaisut, jotta käyttäjät voivat kääntää ratkaisuja useille kielille.

Monikielisten ratkaisujen valmisteleminen
Ennen monikielisten ratkaisujen ottamista käyttöön:

• Suorittamalla ratkaisuraportit voit etsiä sellaiset ratkaisut, jotka on jo käännetty ja jotka on
muunnettava käännetyiksi ratkaisuiksi monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamisen jälkeen.

Kun monikieliset ratkaisut otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, kaikista ratkaisuista tulee
pääratkaisuja. Voit luoda käännetyt ratkaisut pääratkaisuista liittämällä pääratkaisun ilman
käännettyjä ratkaisuja erikieliseen pääratkaisuun Pääratkaisu-hakukentän avulla.

• Käännä kaikki olemassa olevat ratkaisuluokat.

Käännetyt ratkaisut perivät pääratkaisun ratkaisuluokat. Suosittelemme, että käännät
ratkaisuluokat ennen monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamista ja liität sitten ratkaisut toisiinsa.
Toimenpide auttaa ratkaisujen liittämisessä oikeisiin luokkiin.

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön
Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön:

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

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota monikieliset ratkaisut käyttöön.

Voit myös antaa asiakkaille oikeuden tarkastella ratkaisun hakutuloksia tietyllä kielellä tai millä tahansa tuetulla kielellä avattavan
kielivalikon avulla valitsemalla Ota monikielisten ratkaisujen haku käyttöön itsepalveluportaalissa
ja Ota monikielisten ratkaisujen haku käyttöön julkisessa tietämyskannassa.

4. Valitse Tallenna.

5. Mukauta ratkaisun sivuasetteluita sisällyttämällä asetteluun Pääratkaisun otsikko-, Pääratkaisun lisätiedot-,
Vanhentunut-kentät sekä Käännetyt ratkaisut -luettelon. Kieli-valintaluettelo ja Pääratkaisu-hakukentät lisätään
automaattisesti ratkaisun sivuasetteluihin, kun monikieliset ratkaisut otetaan käyttöön.

Vihje:  Voit muuttaa ratkaisun muokkaussivuja siten, että käyttäjien on helpompi kääntää monikielisiä ratkaisuja, määrittämällä
Lisätiedot-osion kahteen sarakkeeseen ja sijoittamalla vierekkäin Pääratkaisun otsikko- ja Pääratkaisun
lisätiedot  -kentät. Sijoita noiden kenttien alapuolelle vierekkäin Ratkaisun otsikko- ja Ratkaisun
lisätiedot  -kentät, jotta käyttäjät voivat helposti vertailla pääratkaisuja ja käännettyjä ratkaisuja. Huomaa, että
Pääratkaisun otsikko- ja Pääratkaisun lisätiedot  -kentät näkyvät vain käännetyn ratkaisun
muokkaussivulla.

6. Kun kyseessä on Pääratkaisu-hakukenttä, määritä kenttätason suojausasetukset muokattaviksi niitä profiileja ja käyttöoikeuksia
varten, joilla on ratkaisujen luonti- ja muokkausoikeudet.

Kun Pääratkaisu-hakukenttä on muokattavissa, käyttäjät voivat liittää käännetyt ratkaisut pääratkaisuihin.

Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

7. Aseta Vanhentunut-valintaruutukentän kenttätason suojausasetukset näkyviksi kaikille profiileille tai käyttöoikeuksille, joilla on
ratkaisujen lukuoikeus.
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Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

8. Paras toimintatapa on lisätä mukautettu pitkän tekstialueen kenttä Käännöskommentit-ratkaisuihin ja sisällyttää se ratkaisun
sivuasetteluihin, jotta käyttäjät voivat lisätä ratkaisukäännökseen liittyviä kommentteja. Käyttäjien on lisättävä kommentteihin
päivämäärät, jotta muut käyttäjät voivat nähdä kommenttien luontiajankohdan.

Monikielisten ratkaisujen käynnistäminen
Monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamisen jälkeen:

• Liitä käännetyt ratkaisut sopiviin pääratkaisuihin.

Voit tehdä tämän manuaalisesti valitsemalla Pääratkaisu-hakukentän tai voit viedä käännetyistä raporteista tehdyn raportin ja
liittää tuontitoiminnon avulla kyseiset ratkaisut pääratkaisuun. Sisällytä jokaisesta tuotavasta käännösratkaisusta 15–18 merkin pituinen
pääratkaisun Ratkaisun tunnus  -kenttä tuontitiedoston pääratkaisusarakkeeseen. Saat näkyviin pääratkaisujen Ratkaisun
tunnus  -kentän suorittamalla Käännetyt ratkaisut -raportin. Jos tuot vahingossa ratkaisuja, voit joukkopoistaa ne organisaatiostasi.

KATSO MYÖS:

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto

Monikielisen tietämyskannan tuki

Julkisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen
Web-käyttöoikeuden
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

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

Käyttämällä Ratkaisut-välilehteä asiakastukitiimisi voi luoda ratkaisuja, jotka ovat avuksi organisaatiosi
ulkopuolisille ihmisille. Voit lisätä erityisen hakukentän ja -painikkeen Web-sivustoosi
Salesforce-palvelun toimittaman HTML-koodin avulla ja yhdessä Web-sivustosi ylläpitäjän kanssa.
Näin asiakkaasi voivat etsiä eri ratkaisuja. Tämän toiminnallisuuden nimi on Julkiset ratkaisut.

Julkisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, eikä heidän
tarvitse soittaa asiakastukeesi. Kaikki ratkaisut, joilla on tarkastettu Tila  ja joissa on valittuna
Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa  -valintaruutu, ovat nähtävissä julkisina
ratkaisuina, mukaan lukien ratkaisujen liitetiedostot.

Julkiset ratkaisut eroavat Itsepalveluportaalista ja Salesforce-asiakasportaalista, sillä käyttäjien ei
tarvitse kirjautua sisään. He voivat ainoastaan etsiä ratkaisuja, eivät lähettää tapauksia. Lisätietoja
Itsepalvelu- ja Asiakasportaalista on kohdissa Itsepalveluportaalin määrittäminen sivulla 77 ja
Asiakasportaalin määrittäminen sivulla 16.

Note:

• Hakukenttä ja -painike näkyvät kehyksessä. Web-sivuston pitää siis tukea kehyksiä, jotta
ratkaisujen hakutoiminto toimii.

• Ehdotettuja ratkaisuja ei näytetä Salesforce Knowledge -artikkeleissa.

Ratkaisujen Web-käyttöoikeuden ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset ratkaisut  ja valitse Julkiset ratkaisut.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Julkiset ratkaisut käytössä.
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4. Jos organisaatiossasi on käytössä ratkaisuluokat, salli asiakkaidesi selata ratkaisuja luokkien mukaan valitsemalla Ota ratkaisujen
selaaminen käyttöön  -valintaruutu. Ratkaisuluokkia ei voi kääntää muille kielille julkisia ratkaisuja varten.

Jos organisaatiossa on käytössä monikieliset ratkaisut, voit lisätä julkisiin ratkaisuihin avattavan kielivalikon. Näin asiakkaat voivat
valita, millä kielellä he etsivät ratkaisuja. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisun asetusten mukauttaminen sivulla 516.

5. Jos ratkaisuluokkien selaaminen on otettu käyttöön, valitse asiakkaiden käytettäväksi Ylätason luokka  julkisissa ratkaisuissa.
Asiakkaat voivat selata kaikkia tässä luokassa ja sen aliluokissa olevia ratkaisuja, jos niiden asetuksista on valittu Näkyvissä
julkisessa tietämyskannassa  -valintaruutu.

Jos haluat, että asiakkaat voivat tarkastella kaikkien luokkien kaikkia julkisissa ratkaisuissa näkyviä ratkaisuja, jätä Ylätason luokka
-kenttä tyhjäksi.

6. Voit halutessasi muuttaa Web-sivuston kehyksen ulkonäköä määrittämällä Sivun enimmäisleveyden  ja Sivun
vähimmäiskorkeuden.

7. Voit kirjotitaa CSS-sivuston URL-osoitteen Tyylisivun URL  -kenttään. CSS-tiedostoa ei tarvitse olla olemassa vielä tässä vaiheessa.
Voit ladata esimerkkitiedoston myöhemmin sivun pohjaksi tai käyttää omaa tiedostoasi.

8. Voit muuttaa kehyksessä näkyvän ratkaisuja kuvaavan sanan tai lauseen Vaihtoehtoinen termi  -kenttään. Anna termin
yksikkö- ja monikkomuoto.

9. Valitse Tallenna.

10. Voit halutessasi valita Lataa CSS-esimerkkitiedosto, jotta saat käyttöösi Salesforce-tyylisivun.

11. Valitse Luo HTML-koodi.

12. Kopioi järjestelmän luoma HTML-koodi ja valitse Valmis.

13. Lähetä HTML-koodi (ja CSS-tiedosto, jos latasit sen) Web-sivuston ylläpitäjälle, jotta hän voi lisätä sen sivustolle seuraavasti:

• Lisää HTML-koodi Web-sivustolle.

• Mukauta ladattu tyylisivu.

• Ylläpidä tyylisivua Web-palvelimella julkisessa sijainnissa.
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Artikkelien, vastausten ja ideoiden järjesteleminen kategorioihin

Tietoluokat Salesforce.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tietoluokkia käytetään Salesforce Knowledge (artikkelit ja artikkelien käännökset)-, Ideat-, Vastaukset-
ja Chatter Answers -ominaisuuksissa artikkelien, kysymysten tai ideoiden luokittelun ja löytämisen
helpottamiseksi. Voit käyttää tietoluokkia hallitaksesi käyttöoikeuksia tiettyihin artikkeleihin,
kysymyksiin tai ideoihin.

Salesforce Knowledge tukee viisitasoista tietoluokkien hierarkiaa kunkin luokkaryhmän sisällä. Voit
lajitella artikkeleita tietämyskannassa voidaan luokitella monien luokkien mukaan, mikä tekee
käyttäjille helpoksi löytää tarvitsemansa artikkelit. Jos esimerkiksi haluat luokitella artikkeleita
myyntialueiden ja liiketoimintayksikköjen mukaan, luo kaksi luokkaryhmää, Myyntialueet ja
Liiketoimintayksiköt. Myyntialueet-luokkaryhmä voisi koostua maantieteellisestä hierarkiasta, jossa
esimerkiksi Kaikki maat on ylin luokka ja Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Aasia toisiksi ylimpänä.

Vastaukset-vyöhykkeiden tietoluokat auttavat järjestämään kysymyksiä selaamisen helpottamiseksi.
Kukin vyöhyke tukee yhtä luokkaryhmää. Jos yrityksenne on esimerkiksi tietokoneiden valmistaja,
voit luoda Tuotteet-yhteisöllesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, jolla on neljä sisarluokkaa: Tehokkaat
kannettavat, Kannettavat, Pelikoneet ja yrityskoneet. Vyöhykkeen jäsenet voivat kohdistaa
Vastaukset-välilehdestä yhden näistä neljästä luokasta kuhunkin kysymykseen ja selata sitten luokkia
löytääkseen vastauksia tiettyihin kysymyksiin.

Esimerkki:

Artikkelien looginen luokitus
Tietämyskannan pääkäyttäjänä voit järjestää tietämyskantasi artikkelit loogiseksi hierarkiaksi
ja lisätä artikkeleihin yrityksellesi merkittäviä määritteitä.

Kysymysten helppo käyttö
Vastauksien pääkäyttäjänä voit valita, mitkä tietoluokat ovat näkyvissä
Vastaukset-välilehdessä. Vyöhykkeen jäsenet voivat merkitä kysymykseen luokan, mikä
tekee kysymysten ja vastausten löytämisestä helpompaa muille käyttäjille.

Artikkelien ja kysymysten näkyvyyden hallinta
Tietämyskannan tai vastaukset-yhteisön pääkäyttäjänä voit hallita näkyvyysartikkeleita tai
kysymyksiä keskitetysti kartoittamalla rooleja, käyttöoikeusjoukkoja tai profiileita
luokkaryhmien luokille. Kun artikkeli tai kysymys luokitellaan, näkyvyyden omaavat käyttäjät
voivat nähdä sen automaattisesti.

Artikkelien suodattaminen
Kun artikkeleita luokitellaan loogisiin luokkiin, tukitoimijat voivat löytää tarvitsemansa
artikkelin nopeasti ja helposti suodattamalla ne organisaation tietämyskannasta.
Varmistaaksesi, että näet kaikki relevantit artikkelit, luokkien suodatuksella on laajakantoiset
tulokset, joihin sisältyy luokkahierarkian luokan ylös- ja alaspäin suuntautuvat luokan
suhteelliset arvot. Jos tuotteiden luokkahierarkialla on esimerkiksi tasot Kaikki tuotteet >
Tietokoneet > Kannettavat > Pelikoneet, ja autat asiakasta kannettavaan liittyvässä
ongelmassa, Kannettavien suodatus palauttaa artikkelit, jotka on luokiteltu Kannettavien
kanssa sekä artikkelit, jotka on luokiteltu Tietokoneiden, Kaikkien tuotteiden tai
Pelitietokoneiden kanssa. Näin saat tietoa hyödyllisistä liittyvistä artikkeleista, kuten tarjous
ilmaisesta lähetyksestä kaikille tuotteille tai päivitystarjouksesta pelikoneille. (Vähäpätöisten

522

Artikkelien, vastausten ja ideoiden järjesteleminen
kategorioihin

Asiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



tulosten estämiseksi luokan suodatus ei palauta epälineaarisia suhteellisia arvoja, kuten sisaret tai serkut. Näkyviin ei tule artikkelit
pöytäkoneista, kannettavien sisaresta.)

Siirtyminen artikkelissa ja kysymyksessä
Loppukäyttäjänä voit siirtyä luokissa Artikkelit-välilehdessä tai Vastaukset-välilehdessä löytääksesi ongelman ratkaisemiseen
tarvittavat tiedot.

Luokkaryhmien, artikkeleiden ja kysymysten hallitseminen
Jos organisaatiollasi on Salesforce Knowledge - ja vastaukset-yhteisö, voit luoda erilliset luokkaryhmät tai käyttää samaa
luokkaryhmää artikkeleille ja kysmyksille.

Tietoluokat artikkeleissa

Luokkaryhmä on luokkien joukon säiliö. Salesforce Knowledge -sovelluksessa se viittaa avattavan luokan pudotusvalikon
nimeen. Jos esimerkiksi käytät Määritykset-valikon Tietoluokkien-sivua (kirjoita Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja
valitse Tietoluokka-asetukset) luodaksesi ja aktivoidaksesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, Artikkelien hallinta -välilehteen,
artikkelien muokkaussivulle, kaikkien kanavien Artikkelit-välilehteen ja julkiseen tietämyskantaan ilmestyy Tuotteet-valikko.

Alla oleva kuva näyttää, miten tietämyskannan pääkäyttäjä näkee kannettavien tietokoneiden kauppoja koskevan artikkelin.
Pääkäyttäjä on valinnut artikkelin Tuotteet-luokkaryhmässä Kannettavat tietokoneet -luokkaan ja Maantieteellinen sijainti
-luokkaryhmässä Yhdysvallat-luokkaan.

Kannettavien tietokoneiden kauppoja koskeva artikkeli Artikkelien hallinta -välilehdessä

Seuraavassa kuvassa näytetään, miten agentti näkee saman artikkelin, kun se on julkaistu Artikkelit-välilehdessä. Agentti on
valinnut Kannettavat tietokoneet- ja Yhdysvallat-luokat Tuotteet- ja Maantieteellinen sijainti -alasvetovalikoista löytääkseen
artikkelin, joka kuuluu sekä Kannettavat tietokoneet- että Yhdysvallat-luokkaan.

Kannettavien tietokoneiden kauppoja koskeva artikkeli Artikkelit-välilehdessä

Kun lisäät luokkia luokkaryhmään, rakennat hierarkian, jossa voi olla enintään viisi syvyystasoa ja enintään 100 luokkaa. Kullakin
luokalla voi olla yksi pääluokka, monia sisaria ja monia aliluokkia. Vahva ja hyvin organisoitu luokkahierarkia auttaa käyttäjiä
löytämään nopeasti ja helposti artikkeleita, jotka ovat heille relevantteja.

Salesforce Knowledge -käyttäjillä on oletusarvoisesti käyttöoikeus kaikkiin luokkiin. Voit kuitenkin rajoittaa luokan näkyvyyttä
roolin, käyttöoikeusjoukon tai profiilin mukaan.
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Tietoluokat vastaukset-vyöhykkeissä

Vastaukset-vyöhyke tukee yhtä luokkaryhmää ja jäsenet voivat kohdistaa yhden luokan kullekin kysymykselle. Vaikka voit luoda
jopa viisi kategorioiden hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan ensimmäistä luokkaryhmien tasoa tuetaan
vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla olevat alaluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi kohdistaa
näitä alaluokkia kysymyksiin. Ryhmän luokat näytetään Vastaukset-välilehdessä vyöhykkeen nimen alapuolella.

Luokat Vastaukset-välilehdellä

Kaikilla vyöhykkeen jäsenillä on oletusarvoisesti käyttöoikeus kaikkiin luokkiin. Voit kuitenkin määrittää luokan näkyvyyden.

Tietoluokkien toteutusvihjeitä

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suunnittelet ja otat käyttöön tietoluokkia organisaatiollesi:

• Voit luoda enintään kolme luokkaryhmää, joissa kussakin voi olla enintään viisi hierarkiatasoa. Kukin luokkaryhmä voi sisältää
yhteensä 100 luokkaa.

• Jos haluat käyttää tietoluokkia Vastaukset-ominaisuudessa, sinun täytyy kohdistaa luokkaryhmä sen luomisen jälkeen
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja valitsemalla Tietoluokan
kohdistukset . Voit kohdistaa ainoastaan yhden luokkaryhmän vastaukset-yhteisöön. Salesforce Knowledge tukee useita
luokkaryhmiä.

• Vaikka voit luoda jopa viisi kategorioiden hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan ensimmäistä luokkaryhmien tasoa
tuetaan vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla olevat aliluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi
kohdistaa näitä aliluokkia kysymyksiin. Salesforce Knowledge tukee tietoluokkien hierarkiaa.

• Luokkaryhmät ovat piilossa käyttäjiltä, kunnes ne aktivoidaan. Älä aktivoi luokkaryhmää, ennen kuin olet määrittänyt sen
luokat ja niiden käyttöoikeusasetukset, mukaan lukien niiden näkyvyys.

• Kun määrität luokkia artikkeleille, voit valita enintään kahdeksan luokkaryhmän luokkaa.

• Jos artikkelilla ei ole luokkia, se näkyy vain kun Ei suodatinta  -vaihtoehto on valittuna avattavassa luokkien valikossa.

• Kun haet artikkeleita tai artikkelien käännöksiä, luokan valitseminen valitsee automaattisesti kyseisen luokan pää- ja aliluokat,
sekä sitä ylemmät luokat aina ylimpään luokkaan asti. Sisarluokkia ei sisällytetä. Jos luokkahierarkiassa on esimerkiksi tasot
Kaikki tuotteet, Kytkimet, Optiset verkot ja Metro Core, luokan "Optiset verkot" valitseminen luokan alasvetovalikosta
palauttaa kaikille neljälle luokalle määritetyt artikkelit. Jos Kytkimet-luokalla on kuitenkin sisarluokka Reitittimet, luokan
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"Optiset verkot" valitseminen ei palauta Reitittimet-luokkaisia artikkeleita. Luokan näkyvyysasetukset saattavat rajoittaa
löytämiäsi yksittäisiä artikkeleita.

• Kun näkyvyysasetukset on valittu luokille:

– Käyttäjät, joille ei ole kohdistettu näkyvyyttä, voivat nähdä ainoastaan luokittelemattomat artikkelit ja kysymykset, ellei
luokan oletusnäkyvyyttä ole määritetty.

– Roolipohjaisessa näkyvyydessä Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät perivät oletusarvoisesti luokkaryhmän
näkyvyysasetukset, jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Voit muuttaa luokkaryhmän näkyvyysasetuksia
kullekin portaalin roolille.

– Jos sinulla on käyttöoikeus ainoastaan yhteen luokkaryhmään, kyseisen luokkaryhmän avattava luokkien valikko ei näy
Artikkelit-välilehdellä.

• Luokan poistaminen:

– Poistaa sen pysyvästi. Sitä ei voida palauttaa. Se ei esiinny koskaan roskakorissa.

– Poistaa sen aliluokat pysyvästi.

– Jos sovellettavissa, poistaa luokan ja sen aliluokat Vastaukset-, Artikkelin hallinta- ja Knowledge-välilehdistä kaikista
kanavista ja yrityksesi julkisesta tietämyskannasta.

– Poistaa luokan ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet. Voit kohdistaa artikkelit ja kysymykset toiseen luokkaan.

– Poistaa sen kartoituksen näkyvyyteen. Lukijat eivät näe enää artikkeleita ja vastauksia, jotka liittyivät poistettuun luokkaan.

• Luokkaryhmän poistaminen:

– Siirtää se Poistetut luokkaryhmät -osioon, joka on roskakori. Voit tarkastella tämän osion kohteita, mutta et voi muokata
niitä. Luokkaryhmiä säilytetään 15 päivää ennen kuin ne poistetaan pysyvästi, minkä jälkeen niitä ei voi enää palauttaa.
Voit joko palauttaa luokkaryhmän tai poistaa sen pysyvästi 15 päivän säilytysjakson aikana.

– Poistaa kaikki luokat kyseisestä ryhmästä.

– Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet.

– Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja näkyvyyden väliset yhteydet.

– Silloin kun tämä soveltuu, poistaa luokan avattavasta luettelosta Artikkelit-välilehdellä kaikille kanaville, Artikkelien
hallinta -välilehdestä ja yrityksesi julkisesta tietämyspohjasta.

• Voit kääntää luokkien ja luokkaryhmien otsikot käyttämällä käännöstyökalua.

Tietoluokkien suositellut käytännöt

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät tietoluokkia:

• Käytä näppäimistön pikavalintoja hallitaksesi tietoluokkia nopeasti.

• Määritä luokkaryhmien näkyvyyssäännöt, kun olet luonut tai päivittänyt luokkia.

• Tallenna muutokset säännöllisesti. Mitä useampia toimintoja suoritat ennen kuin napsautat Tallenna, sitä kauemmin
tallennus kestää.
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Tietoluokkien pikavalinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Käytä näppäimistön pikavalintoja nopeuttaaksesi tietoluokkiin liittyvää työtä.

Näppäimistön
pikavalinta

ToimintoTehtävä

ENTERLisää sisarluokka valittuun luokkaanLuokan lisääminen

ENTER+TABLisää aliluokka valittuun luokkaan

ESCSulje Lisää luokka -kenttä

ENTERTallenna Lisää luokat -kentän muutokset

VÄLILYÖNTIAvaa valitun luokan Muokkaa luokkaa
-kenttä

Luokan
muokkaaminen

ESCSulje Muokkaa luokkaa -kenttä

ENTERTallenna Muokkaa luokat -kentän
muutokset

TABAlenna luokkaa yhden tason verran
sisarluokan aliluokaksi

Luokan siirtäminen
ylös tai alas

SHIFT+TABYlennä luokkaa yhden tason verran
pääluokan sisarluokaksi

DELETEPoista valittu luokka ja sen aliluokatLuokan poistaminen

NUOLI YLÖSSiirry ylös luokkahierarkiassaNavigoi
luokkahierarkiassa

NUOLI ALASSiirry alas luokkahierarkiassa

NUOLI VASEMMALLETiivistä aliluokat pääluokkaan

NUOLI OIKEALLELaajenna aliluokat pääluokkaan

CTRL+ZKumoa edellinen toimintoToiminnon
peruuttaminen tai
toistaminen CTRL+YTee viimeinen toiminto uudelleen

CTRL+STallenna viimeiset muutokset
luokkahierarkiassa

Muutosten
tallentaminen
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Luokkaryhmien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luokkaryhmiä käytetään Salesforce Knowledgelle (artikkeleille), vastauksille (kysymyksille) tai ideoille.
Kaikissa tapauksissa luokkaryhmät ovat yksilöllisten tietoluokkien säiliöitä. Sopimukset-luokkaryhmä
saattaa esimerkiksi sisältää luokat Kiinteä hinta, Kulukorvaus ja Määrittämätön toimitus.

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

2. Luo luokkaryhmä napsauttamalla Luokkaryhmät-osiosta Uusi.

Voit luoda oletusarvoisesti enintään viisi luokkaryhmää ja kolme aktiivista luokkaryhmää. Siirrä
hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle ja napsauta Muokkaa luokkaryhmää -kuvaketta

( ) muokataksesi olemassa olevaa luokkaryhmää.

3. Määritä Ryhmän nimi. Tämä nimi näkyy otsikkona avattavassa luokkien valikossa Artikkelien
hallinta- ja Artikkelit-välilehdissä, ja jos käytettävissä, julkisessa tietokannassa. Ryhmän nimi
ei näy Vastaukset-välilehdellä.

4. Muokkaa halutessasi Ryhmän yksilöllinen nimi  -kenttää (yksilöllinen nimi, jota
käytetään tietoluokan tunnistamiseen SOAP API:ssa).

5. Voit myös kirjoittaa luokkaryhmän kuvauksen.

6. Napsauta Tallenna.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis.

Luokkaryhmien aktivoiminen

Kun lisäät luokkaryhmän, se on oletusarvoisesti poissa käytöstä ja näkyvissä vain Tietoluokat-,
Roolit-, Käyttöoikeusjoukot- ja Profiilit-määrityssivuilla. Pidä luokkaryhmäsi poissa käytöstä
määrittääksesi luokkahierarkiaasi ja luokkien näkyvyysasetuksia. Luokkaryhmä ei näy Salesforce
Knowledgessa tai vastaukset-yhteisössäsi, ennen kuin aktivoit sen manuaalisesti. Kun käytät
vastaukset-yhteisöjä, luokkaryhmän aktivoinnin lisäksi sinun täytyy kohdistaa luokkaryhmä
vyöhykkeeseen ennen kuin luokat näytetään Vastaukset-välilehdessä.

Siirrä hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle ja napsauta Aktivoi luokkaryhmä

-kuvaketta ( ) aktivoidaksesi luokkaryhmän ja tuodaksesi sen käyttäjien nähtäväksi.

Voit nyt lisätä luokkia luokkaryhmääsi. Kun luot luokkaryhmän, Salesforce luo ryhmään automaattisesti
ylätason luokan nimeltään Kaikki. Voit nimetä luokan Kaikki  uudelleen kaksoisnapsauttamalla
sitä.
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Luokkaryhmien poistaminen ja poiston peruuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luokkaryhmän poistaminen poistaa sen kaikki luokat ja luokkien ja artikkelien tai kysymysten väliset
yhteydet. Lue tämä koko aihe huolellisesti ymmärtääksesi luokkaryhmien poistamisen seuraukset.

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

2. Aseta hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle.

3.
Napsauta Poista luokkaryhmä  -kuvaketta ( ).

4. Valitse vahvistusikkunan valintaruutu ja napsauta OK.

Tietoluokkaryhmä poistetaan. Jatka vaiheeseen 5, jos haluat palauttaa tietoluokkaryhmän.

5. Aseta hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle Poistetut luokkaryhmät -osiossa.

6.
Napsauta Peruuta luokkaryhmän poisto  -kuvaketta ( ).

Luokkaryhmä siirretään Luokkaryhmät-osioon ei-aktiivisena luokkaryhmänä, ja sen yhteydet
artikkeleihin, kysymyksiin ja näkyvyyteen palautetaan.

Esimerkki: Luokkaryhmän poistaminen:

• Siirtää se Poistetut luokkaryhmät -osioon, joka on roskakori. Voit tarkastella tämän osion
kohteita, mutta et voi muokata niitä. Luokkaryhmiä säilytetään 15 päivää ennen kuin ne
poistetaan pysyvästi, minkä jälkeen niitä ei voi enää palauttaa. Voit joko palauttaa
luokkaryhmän tai poistaa sen pysyvästi 15 päivän säilytysjakson aikana.

• Poistaa kaikki luokat kyseisestä ryhmästä.

• Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet.

• Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja näkyvyyden väliset yhteydet.

• Silloin kun tämä soveltuu, poistaa luokan avattavasta luettelosta Artikkelit-välilehdellä
kaikille kanaville, Artikkelien hallinta -välilehdestä ja yrityksesi julkisesta tietämyspohjasta.
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Tietoluokkien lisääminen luokkaryhmiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Kun sinulla on luokkaryhmiä, voit lisätä tietoluokkia auttaaksesi agentteja luokittelemaan ja löytämään
artikkeleita, kysymyksiä ja ideoita.

Pääkäyttäjät voivat luoda tietoluokkia Salesforce Knowledge -artikkeleille, vyöhykkeen kysymyksille
tai ideoille luokitellakseen artikkeleita, kysymyksiä tai ideoita. Voit käyttää tietoluokkia myös artikkelien,
kysymysten ja ideoiden käyttöoikeuksien hallinnassa.

Voit luoda oletusarvoisesti enintään 100 luokkaa tietoluokkaryhmään ja sinulla voi olla enintään 5
tasoa tietoluokkaryhmien hierarkiassa. Ota yhteyttä Salesforceen pyytääksesi lisää luokkia tai
hierarkiatasoja.

Note: Vastaukset-välilehdessä näytetään vain ensimmäisen tason tietoluokat. Varmista siis,
että näkyviin tarkoittamillasi luokilla on sisar-suhde eikä ylätaso–alataso-suhde, kun luot
tietoluokkia portaalille tai yhteisölle.

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

2. Valitse luokkaryhmän nimi.

3. Napsauta luokkaa, joka on lisättävän luokan sijainnin yläpuolella (pääluokka) tai samalla tasolla
(sisarluokka).

4. Valitse Toiminnot ja valitse sitten toiminto: Lisää aliluokka tai Lisää sisarluokka.

5. Kirjoita luokan nimi.

Mahdollisuuksien puitteissa Salesforce käyttää syöttämääsi nimeä automaattisesti Luokan
yksilöivä nimi  -järjestelmäkentässä, jonka SOAP API vaatii.

6. Valitse Lisää. Vaihtoehtoisesti voit painaa Enteriä.

7. Napsauta Tallenna.

Tallenna muutokset säännöllisesti. Mitä useampia toimintoja suoritat ennen kuin napsautat
Tallenna, sitä kauemmin tallennus kestää.

Vihje:  Kaikki Salesforce Knowledge -käyttäjät ja vyöhykkeen jäsenet näkevät oletusarvoisesti
aktiivisen luokkaryhmän kaikki luokat. Kun olet määrittänyt tietoluokkasi, voit rajoittaa luokkien
näkyvyyttä taataksesi, että käyttäjät voivat käyttää ainoastaan artikkeleita ja kysymyksiä, joita
haluat heidän käyttävän.
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Tietoluokkien muokkaaminen ja järjesteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luokkien muokkaaminen ja järjesteleminen voi aiheuttaa pitkiä käsittelyaikoja, muutoksia artikkelien
näkyvyyteen ja luokitukseen sekä muita merkittäviä seurauksia. Lue tämä koko aihe huolellisesti
ennen luokkien muokkaamista.

Tärkeää:  Muokkaa luokkahierarkiaa, kun käyttäjäaktiviteetti on alhainen. Tallennusprosessin
suorittaminen saattaa kestää pitkään, koska se sisältää mahdollisesti laajoja ja monimutkaisia
uudelleenlaskentoja. Agentit saattavat kokea käsittelyn aikana suorituskykyongelmia hakiessaan
artikkeleita tai kysymyksiä tai käyttäessään luokkien alasvetoluetteloita.

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

2. Valitse luokkaryhmän nimi.

3. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Laajenna kaikki, jos haluat nähdä täyden luokkahierarkian,
tai valitse Tiivistä kaikki, jos haluat nähdä vain ylätason luokat.

4. Kaksoisnapsauta luokkaa muokataksesi nimeä tai yksilöllistä API-nimeä.

5. Käytä vedä-ja-pudota -muokkausta muuttaaksesi luokan sijaintia hierarkiassa. Vetäessäsi punainen
kuvake osoittaa epäkelpoa sijaintia ja vihreä kuvake käypää sijaintia.

• Vedä luokka toisen luokan päälle tehdäksesi siitä kohdeluokan aliluokan. Vedä esimerkiksi
USA luokan Pohjois-Amerikka päälle tehdäksesi USA-luokasta Pohjois-Amerikka-luokan
aliluokan. Vetämisen jälkeen luokka näytetään muiden saman tason aliluokkan alla.

• Vedä luokka toista luokkaa ympäröivälle viivalle sijoittaaksesi sen luokan sisarluokaksi. Vedä
esimerkiksi USA luokkien Kanada ja Meksiko väliselle viivalle sijoittaaksesi sen luokkien
Kanada ja Meksiko väliin..

6. Aseta kursori luokan nimen ylle ja valitse Toiminnot-alasvetoluettelosta Järjestä
alatason luokat aakkosjärjestykseen  järjestääksesi luokan aliluokat
aakkosjärjestykseen. Tämä uudelleenjärjestely vaikuttaa vain ensimmäisen tason aliluokkiin,
eikä sitä alempiin tasoihin.

7. Luokkahierarkiaa muokatessasi voit peruuttaa viimeisen toimintosi painamalla Kumoa. Valitse
vastaavasti Tee uudelleen peruuttaaksesi toiminnon kumoamisen.

8. Napsauta Tallenna. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis.

Tallennusprosessi laskee uudelleen:

• Luokkien alasvetovalikon sisällöt

• Artikkelit ja kysymykset, jotka näkyvät kullekin käyttäjälle.

• Luokkiin liittyvät artikkelit ja kysymykset.

Note: Tallenna muutokset säännöllisesti. Mitä useampia toimintoja suoritat ennen kuin napsautat Tallenna, sitä kauemmin
tallennus kestää.

Esimerkki:

Miten hierarkioiden muuttaminen vaikuttaa artikkelien näkyvyyteen
Luokkahierarkian muuttaminen saattaa vaikuttaa käyttäjien näkemiin artikkeleihin. Alla olevassa kuvassa olevassa esimerkissä
luokka Kämmentietokoneet siirtyy alkuperäisestä Tietokoneet-pääluokasta uuteen Viihde-elektroniikka-pääluokkaan.

Note:  Kun luokka siirtyy uuteen pääluokkaan, käyttäjät, jotka eivät näe uutta pääluokkaa, eivät näe uudelleen sijoitettua
luokkaa.
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"Kämmentietokoneet"-luokan siirtäminen

Tutustu seuraavaan taulukkoon ymmärtääksesi, miten tämä muutos vaikuttaa siihen, ketkä lukijat voivat nähdä
Kämmentietokoneet-luokan artikkelit.

Miksi?Näenkö
Kämmentietokoneet-artikkelit
uudessa
Viihde-elektroniikka-luokassaan?

Näenkö
Kämmentietokoneet-artikkelit
vanhassa
Tietokoneet-luokassaan?

Kun
roolini,
käyttöoikeusjoukkoni
tai
profiilini
on
kartoitettu
tähän:

Kun roolisi, käyttöoikeusjoukkosi tai profiilisi on kartoitettu ylätason
"Kaikki tuotteet" -luokkaan, näet luokkahierarkian koko sisällön.

KylläKylläKaikki
tuotteet

Sinulla ei ole käyttöoikeutta luokkahierarkian haaraan, jossa
Kämmentietokoneet-luokka sijaitsee nyt.

EiKylläTietokoneet

Kämmentietokoneet-luokka on siirretty luokkahierarkian haaraan, johon
sinulla on käyttöoikeus.

KylläEiViihde-elektroniikka

Miten hierarkioiden muuttaminen vaikuttaa artikkelien luokitukseen
Artikkelin luokittelu pääluokkaan myöntää epäsuorasti käyttöoikeudet luokan aliluokkiin. Et voi ottaa suoraan käyttöön pääluokkaa
ja sen aliluokkaa artikkelille. Pääluokan valitseminen artikkelien muokkaussivulta ottaa sen aliluokat pois käytöstä. Et voi valita
niitä pääluokan kanssa. Salesforce kunnioittaa tätä siirtäessäsi luokkaa uuteen pääluokkaan. Se estää aliluokkien suoran lisäämisen
artikkelille, jolle uusi pääluokka on jo valittu.
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Yllä mainitussa esimerkissä luokka Kämmentietokoneet siirtyy alkuperäisestä pääluokasta Tietokoneet uuteen pääluokkaan
Viihde-elektroniikka. Artikkelien luokitus saattaa muuttua tai olla muuttumatta:

• Artikkelit, jotka olivat ennen luokissa Viihde-elektroniikka ja Kämmentietokoneet, menettävät luokan Kämmentietokoneet,
koska luokka Viihde-elektroniikka sisältää nyt luokan Kämmentietokoneet.

• Artikkelit, jotka olivat ennen luokassa Viihde-elektroniikka, mutta ei Kämmentietokoneet, eivät muutu. Muutos myöntää
käyttöoikeuden luokkaan Kämmentietokoneet.

• Artikkelit, jotka olivat ennen luokassa Kämmentietokoneet, mutta ei Viihde-elektroniikka, säilyvät luokassa
Kämmentietokoneet.

Tietoluokan poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Tietoluokkien poistaminen voi aiheuttaa pitkiä käsittelyaikoja, muutoksia artikkelien näkyvyyteen
ja luokitukseen sekä muita merkittäviä seurauksia. Lue tämä koko aihe huolellisesti ennen luokkien
poistamista.

Tärkeää:  Muokkaa luokkahierarkiaa, kun käyttäjäaktiviteetti on alhainen. Tallennusprosessin
suorittaminen saattaa kestää pitkään, koska se sisältää mahdollisesti laajoja ja monimutkaisia
uudelleenlaskentoja. Agentit saattavat kokea käsittelyn aikana suorituskykyongelmia hakiessaan
artikkeleita tai kysymyksiä tai käyttäessään luokkien alasvetoluetteloita.

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

2. Valitse luokkaryhmän nimi.

3. Valitse luokan nimi. Valitse tarvittaessa Laajenna kaikki nähdäksesi kaikki luokkaryhmän luokat.

4. Paina DELETE tai valitse Poista kategoria Toiminnot-alasvetoluettelosta.

5. Valitse OK vahvistusikkunassa.

6. Valitse, miten haluat luokitella poistettuun luokkaan tai sen aliluokkiin liittyvät artikkelit. Artikkelit
säilyttävät aina luokkansa muista luokkaryhmistä.

• Määritä poistetun luokan pääluokka.

• Määritä toinen luokka. Voit valita minkä tahansa toisen luokan tästä luokkaryhmästä.

Note:  Valitsemaasi luokkaa ei voida poistaa ennen kuin tallennat työsi.

• Älä määritä artikkeleille uutta luokkaa tästä luokkaryhmästä.

Luokan poistaminen:

• Poistaa sen pysyvästi. Sitä ei voida palauttaa. Se ei esiinny koskaan roskakorissa.

• Poistaa sen aliluokat pysyvästi.

• Jos sovellettavissa, poistaa luokan ja sen aliluokat Vastaukset-, Artikkelin hallinta- ja
Knowledge-välilehdistä kaikista kanavista ja yrityksesi julkisesta tietämyskannasta.

• Poistaa luokan ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet. Voit kohdistaa artikkelit ja kysymykset
toiseen luokkaan.

• Poistaa sen kartoituksen näkyvyyteen. Lukijat eivät näe enää artikkeleita ja vastauksia, jotka
liittyivät poistettuun luokkaan.
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Tietoluokkien näkyvyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tietoluokkien näkyvyys voidaan määrittää rooleilla, käyttöoikeusjoukoilla tai profiileilla. Tietoluokkien
näkyvyys määrittää yksittäiset tietoluokat, luokitellut artikkelit ja luokitellut kysymykset, jotka voit
nähdä.

Näkyvyyttä on kolmea tyyppiä:

• Kaikki luokat: Kaikki luokat ovat näkyvissä

• Ei mitään: Yhtään luokkaa ei ole näkyvissä

• Mukautettu: Valitut luokat ovat näkyvissä

Tietoluokkien mukautetun näkyvyyden avulla voit nähdä vain roolisi, käyttöoikeusjoukkojesi tai
profiilisi sallimat tietoluokat.

Näkyvyysasetusten täytäntöönpano

Luokkaryhmien näkyvyys tulkitaan laajasti, jotta saat kattavan valikoiman asiaankuuluvia tietoja.
Luokan määrittäminen näkyväksi tekee kyseisen luokan ja kaikki suorassa hierarkiayhteydessä
olevat ali- ja pääluokat ja niiden ala- ja yläpuolella olevat luokat näkyväksi käyttäjille. Mieti
esimerkiksi Maantiede-luokkaryhmää, johon kuuluu sellaiset mantereet kuten Aasia ja Eurooppa
ylätasolla, eri maita toisella tasolla ja kaupunkeja kolmannella tasolla. Jos Ranska on ainoa valittu
näkyvä luokka, voit nähdä artikkelit luokiteltuna Euroopan, Ranskan ja kaikkien Ranskan
kaupunkien kanssa. Toisin sanoen voit nähdä luokat, joilla on erilaiset pystysuorat suhteet
Ranskaan, mutta et voi nähdä Aasian tai muiden mantereiden alapuolelle luokiteltuja artikkeleita.

Note:  Vain luokkaryhmän ensimmäisen tason luokat näkyvät vastaukset-välilehdessä.
Maantiede-esimerkissä Vastaukset-välilehdessä näytetään ainoastaan mantere-luokat.
Jos Ranska on siis valittuna näkyväksi luokkaryhmän näkyvyysasetuksissa, vyöhykkeen
jäsenet voivat nähdä Eurooppa-luokkaan luokitellut kysymykset.

Luokkaryhmien näkyvyysasetuksia käytetään Vastaukset-välilehdessä, Artikkelien hallinta
-välilehdessä, Artikkelit-välilehdessä kaikille kanaville (sisäinen sovellus, kumppaniportaali, Salesforce.com-yhteisö ja Asiakasportaali)
sekä julkisessa tietämyskannassa. Käyttäjät voivat nähdä vain näkyvyysasetusten sallimat luokat seuraavilla alueilla:

• Artikkelien hallinta -välilehdessä artikkeleita luotaessa tai muokatessa

• Artikkelien hallinta - ja Artikkelit-välilehdellä on avattava luokan pudotusvalikko artikkelien etsimiseen.

• Vastaukset-välilehdessä luokat on lueteltu vyöhykkeen nimen alla.

Alustavat näkyvyysasetukset

Jos rooliin, käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliin perustuvaa tietoluokan näkyvyyttä ei ole määritetty, kaikki käyttäjät voivat nähdä kaikki
tietoluokat. Jos tietoluokkien näkyvyyttä ei kuitenkaan ole määritetty, käyttäjät, joille tietoluokkia ei ole tehty näkyväksi roolin,
käyttöoikeusjoukon tai profiilin perusteella, näkevät ainoastaan luokittelemattomat artikkelit ja kysymykset, ellet tee luokkia
oletusarvoisesti näkyviksi. Roolien, käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien näkyvyysasetukset rajoittavat oletusarvoisia näkyvyysasetuksia.
Jos tietoluokka on esimerkiksi näkyvissä oletusarvoisesti, se ei ole näkyvissä käyttäjälle, jonka rooli estää tietoluokan käytön.

Note: Jos tietoluokkien näkyvyys on määritetty roolien, käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien perusteella, Salesforce käyttää
loogista OR-operaattoria määritelmien välissä luodakseen näkyvyyssäännön kullekin käyttäjälle.

Roolipohjaisten näkyvyysasetusten periminen

Aliroolit perivät pääroolinsa asetukset, ja ne pidetään synkronoituna pääroolin muutoksiin. Voit mukauttaa ja vähentää aliroolien
näkyvyysasetuksia, mutta et voi laajentaa niitä pääroolin asetusten tason yli. Asiakasportaalin ja Kumppaniportaalin käyttäjät perivät
oletuksena luokkaryhmän näkyvyysasetukset, jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Voit muuttaa luokkaryhmän
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näkyvyysasetuksia kullekin portaalin roolille. Koska raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, sinun täytyy määrittää näkyvyysasetukset
käyttöoikeusjoukon tai profiilin perusteella, jotta nämä käyttäjät voivat tarkastella luokiteltuja artikkeleita ja kysymyksiä.

Luokitellun artikkelin näkyvyys

Käyttäjät voivat nähdä artikkelin, jos he voivat nähdä vähintään yhden luokan artikkelin luokkaryhmästä. Jos esimerkiksi
Maantiede-tietoluokan artikkeli on luokiteltu luokkiin Kalifornia  ja Ohio  ja Tuotteet-tietoluokassa luokkaan
Pöytätietokone:

• Voit nähdä artikkelin, jos näet luokat Ohio ja Pöytätietokoneet (mutta et luokkaa Kalifornia).

• Jos et näe luokkia Kalifornia ja Ohio, mutta näet luokat Pöytätietokoneet, et voi nähdä artikkelia.

• Jos näet luokan Kalifornia, mutta et Pöytätietokoneet, et voi nähdä artikkelia.

Kumotut näkyvyysasetukset

Tietoluokan näkyvyys voidaan kumota (Ei mitään) tietylle luokkaryhmälle. Roolin, käyttöoikeusjoukon tai profiilin käyttäjät voivat
nähdä vain artikkeleita ja kysymyksiä, joita ei ole luokiteltu kyseisen luokkaryhmän luokkiin. Jos esimerkiksi käyttäjän roolilla on
kumottu näkyvyysasetus Maantiede-luokkaryhmään, mutta hän näkee Tuotteet-luokkaryhmän, hän voi nähdä vain artikkeleita, jotka
eivät ole Maantiede-luokkaryhmän luokissa ja jotka ovat Pöytätietokoneet-luokassa. Koska vastaukset-vyöhyke voidaan kohdistaa
vain yhteen luokkaryhmään, jäsenet voivat nähdä ainoastaan luokittelemattomat kysymykset, jos Maantiede-luokka oli kohdistettu
vyöhykkeeseen ja jäsenen roolinäkyvyys kyseiselle ryhmälle oli kumottu.

Katso yksityiskohtainen esimerkki kohdasta Esimerkkejä luokkaryhmän artikkelin näkyvyysasetuksista sivulla 538

Miten luokkien näkyvyys eroaa muista Salesforce-malleista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Nämä asetukset ovat yksilöllisiä artikkeleille ja kysymyksille ja eroavat muista Salesforce-malleista

Nämä asetukset ovat yksilöiviä artikkeleille ja kysymyksille ja eroavat muista Salesforce-malleista:

Ainoastaan artikkeleita ja kysymyksiä koskevia
Luokkaryhmän näkyvyysasetukset määrittävät, kuka voi käyttää artikkeleita ja kysymyksiä. Vaikka
artikkelit ja kysymykset ovatkin vakio-objekteja, niillä ei ole organisaationlaajuisia oletusarvoja,
jakosääntöjä tai manuaalista tietueiden jakoa.

Käyttöoikeus
Luokkaryhmien näkyvyysasetukset perustuvat käyttäjän rooliin, käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliin.
Aliroolit eivät näe päärooliansa enempää luokkia. Jos haluat muuttaa käyttäjälle näkyvissä olevia
luokkia ja niissä olevia artikkeleita ja kysymyksiä, sinun täytyy muuttaa näkyvyysasetuksia käyttäjän
nykyiselle roolille, käyttöoikeusjoukolle tai profiilille, tai (mikäli tietoluokan mukautettua
näkyvyyttä ei ole määritetty) varmistaa, että tietyt luokat ovat näkyvissä kaikille käyttäjille

Näkyvyysasetusten laaja tulkinta

Luokkaryhmien näkyvyys tulkitaan laajasti, jotta saat kattavan valikoiman asiaankuuluvia tietoja.
Luokan määrittäminen näkyväksi tekee kyseisen luokan ja kaikki suorassa hierarkiayhteydessä
olevat ali- ja pääluokat ja niiden ala- ja yläpuolella olevat luokat näkyväksi käyttäjille. Mieti
esimerkiksi Maantiede-luokkaryhmää, johon kuuluu sellaiset mantereet kuten Aasia ja Eurooppa
ylätasolla, eri maita toisella tasolla ja kaupunkeja kolmannella tasolla. Jos Ranska on ainoa valittu
näkyvä luokka, voit nähdä artikkelit luokiteltuna Euroopan, Ranskan ja kaikkien Ranskan
kaupunkien kanssa. Toisin sanoen voit nähdä luokat, joilla on erilaiset pystysuorat suhteet
Ranskaan, mutta et voi nähdä Aasian tai muiden mantereiden alapuolelle luokiteltuja artikkeleita.
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Note:  Vain luokkaryhmän ensimmäisen tason luokat näkyvät vastaukset-välilehdessä. Maantiede-esimerkissä
Vastaukset-välilehdessä näytetään ainoastaan mantere-luokat. Jos Ranska on siis valittuna näkyväksi luokkaryhmän
näkyvyysasetuksissa, vyöhykkeen jäsenet voivat nähdä Eurooppa-luokkaan luokitellut kysymykset.

Luokkaryhmien näkyvyys rooleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusRoolien lisätietojen tarkasteleminen:

Roolien hallintaoikeusRoolien muokkaaminen ja poistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien
muokkaaminen ja poistaminen:

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusKäyttäjien tarkasteleminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeusKäyttäjien muokkaaminen:

Tietoluokkien tarkasteluoikeusLuokkien tarkasteleminen:

Tietoluokkien hallintaoikeus

JA

Tietoluokkien tarkasteluoikeus

Tietoluokkien hallinta:

Luokkaryhmien näkyvyysasetuksiin liittyvä luettelo on yhteenveto luokista, jotka käyttäjärooli voi
nähdä luokkaryhmän mukaisesti.

Jos haluat tarkastella luokan näkyvyysasetuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Roolit, valitse Roolit ja valitse rooli. Jos haluat tarkastella asiakasportaalin tai kumppaniportaalin
roolin luokan näkyvyysasetuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät,
valitse Käyttäjät ja napsauta roolin nimeä.

Seuraava taulukko selittää luettelon Näkyvyys-sarakkeen mahdolliset arvot:

KuvausNäkyvyys

Käyttäjät voivat nähdä kaikki luokkaryhmän luokat. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vain roolihierarkian ylätason roolille. Kun luot

Kaikki luokat

luokkaryhmän, sen näkyvyys on oletusarvoisesti Kaikki
luokat.

Käyttäjät eivät näe luokkaryhmän luokkia.Ei mitään

Käyttäjät voivat nähdä joitakin luokkaryhmän luokkia.Mukautettu

Luokkaryhmien näkyvyysasetuksissa voit:

• Napsauta luokkaryhmän nimeä nähdäksesi sen asetukset.

• Jos haluat muokata luokkaryhmän näkyvyysasetuksia, napsauta sen vierestä Muokkaa.
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Tietoluokkien oletusarvoisen näkyvyyden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luokkien tarkasteleminen:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Tietoluokkien hallinta:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

JA

Tietoluokkien
tarkasteluoikeus

Oletusluokkaryhmien
kohdistaminen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Voit muokata tietoluokkien oletusarvoista näkyvyyttä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oletustietoluokan näkyvyys
ja valitse Oletustietoluokan näkyvyys.

Kaikki aktiiviset ja ei-aktiiviset luokkaryhmät luetteloidaan.

2. Valitse luokkaryhmä ja napsauta Muokkaa.

3. Jos haluat tehdä luokkaryhmän kaikista luokista näkyviä oletusarvoisesti, valitse Kaikki luokat.
Jos et halua tehdä yhdestäkään luokasta näkyvää oletusarvoisesti, valitse Ei mitään. Jos et halua
joistakin luokista näkyviä oletusarvoisesti, valitse Mukautettu.

4. Jos valitset Mukauta, siirrä luokat Käytettävissä olevat luokat -alueelta Valitut luokat -alueelle
tarvittaessa. Luokkaa valittaessa myös sen ali- ja pääluokat valitaan. Siirrä luokat Valitut luokat
-alueelta takaisin Käytettävissä olevat luokat -alueelle poistaaksesi oletusnäkyvyyden.

536

Tietoluokkien näkyvyysAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Luokkaryhmien näkyvyyden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luokkien tarkasteleminen:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Tietoluokkien hallinta:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

JA

Tietoluokkien
tarkasteluoikeus

Oletusluokkaryhmien
kohdistaminen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Voit muokata tietoluokkasi näkyvyyttä.

1. Siirry tietoluokkien näkyvyysasetusten sivulle Määritykset-valikosta.

• Käytettäessä rooleja: Kirjoita Pikahaku-kenttään Roolit  ja valitse Roolit.

• Käytettäessä Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin roolia: Kirjoita Pikahaku-kenttään
Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

• Käytettäessä käyttöoikeusjoukkoja: Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse
Lupajoukot.

• Profiileille: Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Avaa muokattava tietoluokkaryhmä.

• Käytettäessä rooleja, valitse Luokkaryhmän näkyvyysasetukset -luettelosta muokattavan
luokkaryhmän vierestä Muokkaa.

• Käytettäessä käyttöoikeusjoukkoja ja profiileja:

a. Napsauta käyttöoikeusjoukon tai profiilin nimeä.

b. Napsauta Tietoluokan näkyvyys.

c. Napsauta kohdistettavan tietoluokkaryhmän vierestä Muokkaa.

3. Valitse näkyvyysasetus.

KuvausNäkyvyysasetukset

Käyttäjät voivat nähdä kaikki luokkaryhmän luokat. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä vain roolihierarkian ylätason roolille. Kun luot luokkaryhmän,
sen näkyvyys on oletusarvoisesti Kaikki luokat.

Kaikki
luokat

Käyttäjät eivät näe luokkaryhmän luokkia.Ei mitään

Käyttäjät näkevät valitsemasi luokat. Käytettäessä rooleja, voit valita pääroolille
näkyvät luokat. Jos pääroolin näkyvyysasetuksia rajoitetaan enemmän kuin
aliroolin, aliroolin luokkien näkyvyysasetukset palautetaan pääroolin asetusten
tasolle.

Valitse luokkia kaksoisnapsauttamalla niitä Käytettävissä olevat
luokat  -laatikosta. Vaihtoehtoisesti voit valita luokan ja napsauttaa sitten
Lisää. Luokkaa valittaessa myös sen ali- ja pääluokat valitaan. Harmaat luokat
eivät ole valittavissa, koska niiden pääluokka on jo valittu.

Mukautettu

Note:  Kun mukautat roolia, käyttöoikeusjoukkoa tai profiilia, jonka
asetus on Kaikki luokat, poista Valitut luokat  -kentästä Kaikki
ennen kuin valitset yksittäisiä luokkia.

4. Napsauta Tallenna.

Tietoluokkien näkyvyyden suositellut käytännöt

• Kun luot luokkaryhmän, sen näkyvyys on oletusarvoisesti Kaikki luokat.
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• Kun myönnät luokan näkyväksi, teet myös sen ala- ja yläluokat näkyviksi. Jos haluat myöntää käyttöoikeuden luokkahierarkian
haaran kaikkiin luokkiin, valitse ylätason luokka Kaikki luokat.

• Käyttäjät, joille luokkaa ei ole tehty näkyväksi roolin, käyttöoikeusjoukon tai profiilin perusteella, voivat nähdä ainoastaan
luokittelemattomat artikkelit ja kysymykset, ellei:

– käyttäjällä ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta.

– luokkaryhmää ole tehty näkyväksi kaikille käyttäjille Määritykset-valikon Oletustietoluokan näkyvyys -sivulta.

• Rooleihin perustuvaa näkyvyyttä käytettäessä, Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät perivät oletusarvoisesti roolit,
jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Voit muuttaa luokkaryhmän näkyvyysasetuksia kullekin portaalin roolille.

• Pidä luokkaryhmäsi poissa käytöstä määrittääksesi luokkahierarkiaasi ja luokkien näkyvyysasetuksia. Luokkaryhmä ei näy Salesforce
Knowledge:ssa tai vastaukset-yhteisössäsi, ennen kuin aktivoit sen manuaalisesti.

• Rooleihin perustuvaa näkyvyyttä käytettäessä, määritä tietoluokan näkyvyys aina roolihierarkian ylätasosta alaspäin. Myönnä
ylemmille rooleille enemmän näkyvyyttä kuin alirooleille.

Esimerkkejä luokkaryhmän artikkelin näkyvyysasetuksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tutustu esimerkkeihin luokkaryhmän asetuksista, jotka on tarkoitettu artikkelien näkyvyyden
käyttöoikeuksille.

Näkyvyyttä on kolmea tyyppiä:

• Kaikki luokat: Kaikki luokat ovat näkyvissä

• Ei mitään: Yhtään luokkaa ei ole näkyvissä

• Mukautettu: Valitut luokat ovat näkyvissä

Tietoluokkien mukautetun näkyvyyden avulla voit nähdä vain roolisi, käyttöoikeusjoukkojesi tai
profiilisi sallimat tietoluokat.

Nämä esimerkit perustuvat kahteen luokkaryhmän malliin, Tuotteet ja Maantiede:

Note:  Vaikka luokkaryhmän näkyvyysasetukset ovat käytettävissä vastaukset-yhteisössä
(kysymykset) ja Salesforce Knowledge -yhteisössä (artikkelit), alla olevat esimerkit koskevat
ainoastaan artikkeleita. Vastaukset-yhteisö tukee yhtä luokkaryhmää ja yhtä tietoluokkaa
kysymystä kohti.

Tuotteiden luokkaryhmä

• Kaikki tuotteet

– Viihde-elektroniikka

• Kamerat

• Audio

• Tulostimet

– Yrityselektroniikka

• Reitittimet

• Kytkimet

• PEX

– Tietokoneet

• Kannettavat
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• Pöytäkoneet

• Kämmentietokoneet

Maantiede-luokkaryhmä

• Kaikki maat

– Amerikat

• USA

• Kanada

• Brasilia

– Aasia

• Kiina

• Japani

• Intia

– Eurooppa

• Ranska

• Yhdistyneet Kuningaskunnat

• Puola

Esimerkki 1: Roolihierarkia
Tässä esimerkissä Acme Electronics -organisaatio valmistaa laitteistoja ja tarjoaa asiakastukea sekä kuluttajille että yrittäjille. Teknillinen
osasto on järjestetty tuotteittain. Tukiosasto on järjestetty maantieteellisesti. Yritystiimit hallitsevat Eurooppaa ja Amerikkoja, mutta Aasia
on ulkoistettu. Yrityksen ja ulkoistettujen tiimien sisällä on alitiimejä, jotka ovat omistautuneet joko kuluttaja- tai yritystukeen.

Alla oleva taulukko osoittaa kullekin roolille Acme Electronics -organisaatiossa näkyvät luokat, sekä sen, onko niiden näkyvyysasetukset
peritty ylätason roolista vai onko niillä mukautetut näkyvyysasetukset.

Näkyvät tuoteluokatNäkyvät maantieteelliset luokatAcme Electronicsin roolihierarkia

Kaikki tuotteetKaikki maatCEO

Kaikki tuotteet

Peritty toimitusjohtajalta

Kaikki maat

Peritty toimitusjohtajalta

Tekniikkaosaston varajohtaja

Viihde-elektroniikka

Mukautettu

Kaikki maat

Peritty Tekniikka-osaston varajohtajalta

Viihde-elektroniikan tiimi

Yrityselektroniikka

Mukautettu

Kaikki maat

Peritty Tekniikka-osaston varajohtajalta

Yrityselektroniikan tiimi

Tietokoneet

Mukautettu

Kaikki maat

Peritty Tekniikka-osaston varajohtajalta

Tietokone-elektroniikan tiimi
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Näkyvät tuoteluokatNäkyvät maantieteelliset luokatAcme Electronicsin roolihierarkia

Kaikki tuotteet

Peritty toimitusjohtajalta

Kaikki maat

Peritty toimitusjohtajalta

Tukiosaston varapuheenjohtaja

Kaikki tuotteet

Peritty Tuki-osaston varajohtajalta

Eurooppa, Amerikka

Mukautettu

Yritystukiosaston
varapuheenjohtaja

Viihde-elektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Eurooppa, Amerikka

Peritty Yritystuen varajohtajalta

Yrityskuluttajien tuen
johtaja

Yrityselektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Eurooppa, Amerikka

Peritty Yritystuen varajohtajalta

Yritystuen johtaja

Kaikki tuotteet

Peritty Tuki-osaston varajohtajalta

Aasia

Mukautettu

Ulkoistettu tuki

Viihde-elektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Aasia

Peritty Ulkoistetulta tuelta

Kuluttajien tukitiimi

Yrityselektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Aasia

Peritty Ulkoistetulta tuelta

Yrityksen tukitiimi

Esimerkki 2: Artikkelin näkyvyys
Alla olevassa taulukossa esitetään perusteellinen esimerkki siitä, kuinka ryhmän näkyvyysasetukset rajoittavat sitä, mitä käyttäjät näkevät.
Tässä esimerkissä on kolme mallikäyttäjää, joiden luokkamääritykset on mainittu sulkeissa.

Taulukko 2: Esimerkki: Kuinka luokan näkyvyysasetukset rajoittavat sitä, mitä käyttäjät näkevät

Kun Käyttäjä 3:n
näkyvyysasetus on
Ranska/Ei mikään, luokka
on:

Kun Käyttäjä 2:n
näkyvyysasetus on
Amerikka/Kaikki tuotteet,
luokka on:

Kun Käyttäjä 1:n
näkyvyysasetus on Kaikki
maat/Tietokoneet, luokka
on:

Luokat

EI NÄYNÄKYYNÄKYYKaikki maat/Kannettavat

EI NÄYNÄKYYNÄKYYKanada/Tietokoneet

EI NÄYNÄKYYNÄKYYUSA/Kaikki tuotteet

EI NÄYEI NÄYEI NÄYEurooppa/Kytkimet

NÄKYYEI NÄYNÄKYYEurooppa/Ei luokkia

Käyttäjä 1: Käyttäjälle täytyy myöntää näkyvyys kaikkiin luokkiin, jotka luokittelevat artikkelin, tai kyseisten luokkien täytyy olla näkyvissä
oletusarvoisesti. Tässä esimerkissä käyttäjä 1 voi nähdä Euroopan, koska Eurooppa on Kaikki maat -luokan alitietue, mutta hän ei voi
nähdä Kytkimet-luokkaa, koska se ei kuulu Tietokoneet-luokkaan. Sen takia Käyttäjä 1 ei voi nähdä artikkeleita, joiden luokka on
Eurooppa/Kytkimet.
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Käyttäjä 2: Kun luokka tehdään näkyväksi käyttäjälle mukautettujen asetusten perusteella tai se on oletusarvoisesti näkyvissä, ali- ja
pääluokat sisältyvät siihen epäsuorasti. Tämän vuoksi Käyttäjä 2 voi nähdä artikkelit, jotka on luokiteltu luokassa Kaikki maat, koska se on
Amerikka-luokan pääluokka. Hän voi myös nähdä USA-luokassa olevat artikkelit, koska se on Amerikka-luokan aliluokka.

Käyttäjä 3: Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta koko luokkaryhmään, hän voi nähdä vain artikkelit, joita ei ole luokiteltu kyseiseen ryhmään.
Käyttäjä 3 ei voi nähdä artikkeleita, joiden luokka on Kaikki maat/Kannettava, koska hän ei näe luokkaryhmiä, jotka sisältävät
Kannettavat-luokan, mutta hän voi nähdä artikkelit, jotka on luokiteltu Eurooppa/Ei luokkia.

Tapaustiimit ja -jonot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Luo yhdessä työskenteleville ihmisille tiimejä ratkaistaksesi tapauksia nopeammin ja luo jonoja
jakaaksesi töitä tiimien välillä.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tapaustiimit

Tapaustiimit auttavat ihmisiä, kuten tukiedustajia, tukipäälliköitä ja tuotepäälliköitä, työstämään
tapauksia yhdessä.

Jonot

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Käytä jonoja luettelonäkymistä.
Jonon jäsenet voivat napata minkä tahansa jonossa olevan tietueen itselleen. Jonot ovat
käytettävissä tapauksille, liideille, tilauksille, mukautetuille objekteille, palvelusopimuksille ja Knowledge-artikkelien versioille.

Jonojen luominen

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Voit luoda niin monta jonoa kuin haluat ja valita, milloin jonojen
jäsenet saavat sähköposti-ilmoituksia.

Tapaustiimit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tapaustiimit auttavat ihmisiä, kuten tukiedustajia, tukipäälliköitä ja tuotepäälliköitä, työstämään
tapauksia yhdessä.

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaustiimit, voit lisätä ihmisiä tapausten Tapaustiimi-viiteluetteloon.
Kun lisäät tiimin jäsenen, valitse hänelle valmiiksi määritetty rooli, joka ilmentää hänen tehtäväänsä
kyseisessä tapauksessa. Roolit määrittävät käyttöoikeuden tapaukseen, kuten Vain luku -oikeus tai
kirjoitus- ja lukuoikeus.

Voit lisätä tapaustiimeihin yhteyshenkilöitä, mutta he voivat käyttää tapauksia vain, kun heidät on
otettu käyttöön portaalikäyttäjinä ja kohdistettu tapausten sivuasetteluihin. Asiakasportaalin käyttäjät
eivät voi päivittää tapaustiimejä tai tarkastella tapaustiimin rooleja. Tapaustiimit eivät ole käytettävissä
kumppaniportaalissa.

Note: Pääkäyttäjät voivat määrittää tapaustiimejä valmiiksi, jotta voit lisätä niihin nopeasti
ihmisiä, joiden kanssa teet eniten töitä. Pääkäyttäjät voivat luoda kohdistussääntöjä, jotka
lisäävät valmiiksi määritettyjä tiimejä kaikkiin tiettyjä ehtoja vastaaviin tapauksiin. Pääkäyttäjät
voivat myös luoda sähköpostihälytyksiä, jotka ilmoittavat tiimin jäsenille, kun tapaukselle
suoritetaan toiminto.

Vihje: Jos haluat suodattaa luettelon näyttämään tapaukset, joiden tiimin jäsenenä olet, valitse Omat tapaustiimit. Jos haluat
laatia raportteja omista tapaustiimeistäsi tai suorittaa tapausten raportin, valitse Näkymä-suodattimesta Omat tiimin tapaukset.
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TÄSSÄ OSIOSSA:

Tapaussyötteen määrittäminen

Luo tapaustiimejä auttaaksesi ihmisiä työskentelemään yhdessä ratkaistakseen tapauksen. Määritä tapaustiimien roolit ennen
tapaustiimien luomista.

Tapaustiimien roolien luominen

Ennen kuin määrität tapaustiimit tai luot tapaustiimejä ennalta, luo rooleja, jotka määrittävät tiimin jäsenten käyttöoikeustason
tapauksiin.

KATSO MYÖS:

Jonot

Tapaussyötteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tiimin jäsenten lisääminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Luo tapaustiimejä auttaaksesi ihmisiä työskentelemään yhdessä ratkaistakseen tapauksen. Määritä
tapaustiimien roolit ennen tapaustiimien luomista.

Jos haluat sallia ihmisten luovan ja työstävän tapaustiimejä, lisää Tapaustiimi-viiteluettelo tapausten
sivuasetteluihin. Voit halutessasi luoda sähköpostihälytyksiä, jotka ilmoittavat tiimin jäsenille, kun
tapaukselle suoritetaan toimintoja, esimerkiksi sille lisätään kommentti. Jos sinulla on ennalta
määritettyjä tapaustiimejä, voit myös luoda kohdistussääntöjä, jotka lisäävät tiimejä tietyt ehdot
täyttäviin tapauksiin, esimerkiksi sähköposteista saatuihin tapauksiin.

Note:  Tapaustiimit lasketaan mukaan organisaatiosi kokonaistallennustilaan. Jokainen
tapaustiimin jäsen vie 2 kt tallennustilaa.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Kohdistussääntöjen määrittäminen
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Tapaustiimien roolien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tiimin jäsenten lisääminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Ennen kuin määrität tapaustiimit tai luot tapaustiimejä ennalta, luo rooleja, jotka määrittävät tiimin
jäsenten käyttöoikeustason tapauksiin.

Voit luoda tapaustiimeille niin monta roolia kuin haluat, mutta suosittelemme pitämään niiden
määrän alle 20:ssä, jotta käyttäjäsi eivät häkeltyisi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaustiimin roolit  ja valitse
Tapaustiimin roolit.

2. Napsauta Uusi ja syötä roolin nimi.

3. Valitse Tapauksen käyttöoikeus -valintaluettelosta roolin käyttöoikeustaso tapauksille.

Luku/kirjoitus
Jäsenet voivat tarkastella ja muokata tapauksia ja niihin liittyviä tietueita, huomautuksia ja
liitteitä.

Vain luku
Jäsenet voivat tarkastella tapauksia ja niihin liittyviä tietueita.

Yksityinen
Jäsenet eivät voi käyttää tapauksia.

4. Jos haluat roolin jäsenten näkyvän asiakasportaalin käyttäjille, kun he tarkastelevat tapauksia,
valitse Näkyy asiakasportaalissa. Vaikka Näkyy asiakasportaalissa -vaihtoehto ei olisikaan
valittuna, tapaustiimeihin lisätyt asiakasportaalin käyttäjät näkevät itsensä
Tapaustiimi-viiteluetteloissa.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Et voi poistaa rooleja, mutta voit napsauttaa roolin vierestä Korvaa, jolloin se korvataan
kaikissa tapauksissa. Jos organisaatiollasi on vain yksi rooli, et voi korvata sitä.

Vihje:  Roolit eivät muuta tapauksen omistajan tapausten käyttöoikeutta, joka on oletusarvoisesti Luku/kirjoitus.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Tapaustiimien määrittäminen ennalta

Kun olet määrittänyt tapaustiimien roolit, voit määrittää tapaustiimejä ennalta, jotta tukiagenttisi voivat lisätä tapauksiin nopeasti
ihmisiä, joiden kanssa he työskentelevät eniten.

Sähköpostihälytysten määrittäminen tapaustiimien jäsenille

Luo tapaustiimeille sähköpostihälytyksiä, jotta niiden jäsenet saavat ilmoituksen joka kerta, kun tapaus luodaan tai päivitetään.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Tapaussyötteen määrittäminen
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Tapaustiimien määrittäminen ennalta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tiimin jäsenten lisääminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Kun olet määrittänyt tapaustiimien roolit, voit määrittää tapaustiimejä ennalta, jotta tukiagenttisi
voivat lisätä tapauksiin nopeasti ihmisiä, joiden kanssa he työskentelevät eniten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Esimääritetyt tapaustiimit
ja valitse Esimääritetyt tapaustiimit.

2. Napsauta Uusi ja syötä tiimin nimi.

3. Lisää tiimiin jäseniä.

a. Valitse tiimin jäsenten tyyppi: Käyttäjä, Yhteyshenkilö tai Asiakasportaalin käyttäjä.
Yhteyshenkilöt voivat käyttää tapauksia vain, kun heidät on otettu käyttöön portaalikäyttäjinä
ja kohdistettu tapausten sivuasetteluihin.

b. Napsauta Haku ( ) ja valitse jäsen.

c. Valitse jäsenelle rooli.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Jos haluat määrittää esimääritetyt tapaustiimin, poista se ensin kohdistussäännöistä.
Jos poistat esimääritetyn tapaustiimin, se poistetaan kaikista tapauksista etkä voi palauttaa
sitä roskakorista. Kun poistat esimääritetystä tapaustiimistä jäseniä, heidät poistetaan kaikista
tapauksista, joiden tiimin jäseniä he olivat.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Tapaussyötteen määrittäminen
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Sähköpostihälytysten määrittäminen tapaustiimien jäsenille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Työnkulkusääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostihälytysten
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo tapaustiimeille sähköpostihälytyksiä, jotta niiden jäsenet saavat ilmoituksen joka kerta, kun
tapaus luodaan tai päivitetään.

1. Luo ilmoituksille sähköpostimalleja.

2. Määritä työnkulkusääntöjä, jotka määrittävät, mitkä tapauksen toiminnoista lähettävät
sähköposti-ilmoituksia tiimin jäsenille.

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

b. Napsauta Uusi sääntö.

c. Valitse Valitse objekti -osiosta Tapaus ja napsautaSeuraava.

d. Kirjoita säännön nimi.

e. Valitse arviointiehdot. Varmistaaksesi, että kaikki tapaukset arvioidaan sähköpostihälytystä
varten, suosittelemme määrittämään arviointiehdoksi Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan
ja aina kun sitä muokataan.

f. Syötä säännön ehdot. Suosittelemme, että valitset seuraavat ehdot täyttyvät -vaihtoehdon
ja valitset ehdot, jotka tapauksen on täytettävä sähköpostihälytysten lähettämiseksi. Jos
esimerkiksi haluat, että tiimien jäsenet saavat sähköpostihälytyksen joka kerta, kun tapauksen
tilaksi valitaan Uusi, määritä ehdoiksi Tapaus: Tila yhtä suuri kuin Uusi.

g. Valitse Tallenna ja seuraava.

3. Lisää sähköpostihälytyksiä työnkulkusääntösi ehtoihin.

a. Napsauta Lisää työnkulkutoiminto ja valitse Uusi sähköpostihälytys.

b. Syötä sähköpostihälytyksen kuvaus ja yksilöllinen nimi. Objekti näytetään Vain luku
-muotoisena, koska valitset työnkulkusäännön objektiksi Tapaus.

c. Valitse sähköpostimalli.

d. Valitse, kuka saa sähköpostihälytyksiä työnkulkusäännöstä. Jos haluat valita tapaustiimin
kaikki jäsenet, valitse Vastaanottajatyyppi-luettelosta Tapaustiimi ja lisää tiimi valituiksi vastaanottajiksi. Voit syöttää viisi
vaihtoehtoista sähköpostiosoitetta.

e. Valitse Tallenna.

4. Aktivoi työnkulkusääntö ja sen sähköpostihälytys.

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

b. Valitse säännön vierestä Aktivoi.

Note:  Jos haluat estää sääntöä lähettämästä sähköpostihälytyksiä, napsauta Kumoa aktivointi milloin tahansa. Jos poistat
käytöstä säännön, jolla on odottavia toimintoja, ne suoritetaan loppuun, kunhan säännön käynnistänyttä tietuetta ei päivitetä.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Tapaussyötteen määrittäminen
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Jonot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Palvelusopimusten jonot
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Liidien ja tapausten jonot
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Käytä jonoja luettelonäkymistä.
Jonon jäsenet voivat napata minkä tahansa jonossa olevan tietueen itselleen. Jonot ovat käytettävissä
tapauksille, liideille, tilauksille, mukautetuille objekteille, palvelusopimuksille ja Knowledge-artikkelien
versioille.

Voit lisätä tietueen manuaalisesti jonoon muuttamalla sen omistajan jonoksi. Myös kohdistussääntö
voi lisätä tapauksia tai liidejä jonoon tiettyjen tietue-ehtojen perusteella. Tietueet säilyvät jonossa,
kunnes niille valitaan omistaja. Kaikki jonon jäsenet ja heitä roolihierarkiassa yläpuolella olevat
käyttäjät voivat ottaa jonossa olevia tietueita omistukseensa.

Esimerkki:

• Luo liidien jono jäsenille, jotka ovat tiettyyn palvelualueeseen kuuluvia myyjiä.

• Luo tapausten jono jäsenille, jotka ovat eri palvelutasoihin kohdistettuja tukiagentteja.

• Luo Knowledge-artikkeliversioiden jono jäsenille, jotka voivat kääntää artikkelien uusia
versioita tietyille kielille.

KATSO MYÖS:

Jonojen luominen

Tapaustiimit
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Jonojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Palvelusopimusten jonot
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Liidien ja tapausten jonot
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jonojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Julkisten
luettelonäkymien
hallintaoikeus

Muiden käyttäjien luomien
jonojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Julkisten
luettelonäkymien
hallintaoikeus ja
käyttäjien hallintaoikeus

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Voit luoda niin monta jonoa kuin
haluat ja valita, milloin jonojen jäsenet saavat sähköposti-ilmoituksia.

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

2. Valitse Uusi.

3. Syötä otsikko ja jonon nimi. Tämä otsikko käyttäjien käyttämän luettelonäkymän nimi.

4. Valitse, kenelle ilmoitetaan, kun uusia tietueita lisätään jonoon.

5. Jos organisaatiosi käyttää divisioonia, valitse jonon oletusdivisioona. Tapaukset perivät divisioonan
niihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä, mutta jos tapauksella ei ole yhteyshenkilöä, se kohdistetaan
globaaliin oletusdivisioonaan.

6. Lisää jonoon sisällytettävät objektit.

7. Lisää jonon jäsenet. Jäsenet voivat olla yksittäisiä käyttäjiä, rooleja, julkisia ryhmiä, alueita,
yhteyksiä tai kumppanikäyttäjiä.

Vain jonon jäsenet ja heidän yläpuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät voivat ottaa jonossa
olevia tietueita omistukseensa, riippuen jakoasetuksistasi.

8. Tallenna jono.

9. Määritä halutessasi kohdistussääntöjä liidien tai tapausten jonoillesi, jotta tietyt ehdot täyttävät
tietueet lisätään automaattisesti jonoon.

KATSO MYÖS:

Jonot

Tapaustiimit

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Knowledge-artikkeli: Miten lopettaa sähköposti-ilmoitusten lähettäminen jonon jäsenille?

547

Jonojen luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=How-to-stop-email-notification-to-Queue-members-1327108336049


Sosiaalisen asiakaspalvelun lisääminen

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Lähettääksesi ja
vastaanottaaksesi
sosiaalisen median viestejä:
• Tapaussyöte käytössä

JA

Sosiaalisen tilin
käyttöoikeus

Sosiaalinen asiakaspalvelu sallii sinun luoda tapauksia tai liidejä sosiaalisten medioiden viesteistä ja
lähettää henkilökohtaisia vastauksia samoihin sosiaalisen median kanaviin.

Note:  Sosiaalisen asiakaspalvelun määrityssivut, moderointi- ja -valtuutussivut ja
tapaussyötteen Vastaa-toiminto ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Tärkeää:  Voit käyttää ilmaista aloituspakkausta, jos sinun täytyy seurata enintään kahta
sosiaalista tiliä. Muussa tapauksessa sinulla täytyy olla riittävästi Social Studio -tilejä.

Sosiaalinen asiakaspalvelu on integroitu Radian6- ja Social Studio -palveluihin, joten palveluagentit
ja myyntiedustajat voivat lähestyä asiakkaita vastaamalla Facebookista, Twitteristä, Instagramista ja
muista sosiaalisista verkostoista luotuihin tapauksiin ja liideihin.

JulkaisutilaSosiaalinen verkosto

Yleisesti saatavillaFacebook

Yleisesti saatavillaTwitter

Yleisesti saatavillaInstagram

PilottiohjelmaGoogle+

PilottiohjelmaSina Weibo

Tapauksen tai liidin syötteessä olevan sosiaalisen julkaisijan toiminto on tavallisin tapa vastata
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille. Saapuvat ja lähtevät sosiaaliset viestit näytetään kohteina
syötteessä, joten keskustelun edistymisen seuraaminen on helppoa. Käyttöoikeusjoukot sallivat
sinun myöntää käyttöoikeuksia hallitsemiisi sosiaalisiin tileihin eri käyttäjäjoukoille. Käyttövalmiit
oletusasetukset määrittävät, miten sosiaaliset viestit käsitellään. Voit halutessasi muokata
Apex-luokkaa omalla liiketoimintalogiikallasi.

Note:  Kun liidi muunnetaan tiliksi tai yhteyshenkilöksi, syötteen sosiaaliset kohteet poistetaan.

Agentit voivat tarkastella sosiaalista sisältöä ja vastata siihen mobiililaitteiltansa
Salesforce1-sovelluksen avulla.

Twitter-tilejä käyttäessään agentit voivat tarkastella tapausten ja liidien syötteitä nähdäkseen sisällön,
johon he ovat vastaamassa, uudelleentwiitata, tykätä twiiteistä ja seurata niitä, lähettää vastauksia
twiitteihin ja suoraviesteihin sekä poistaa sosiaalisten tiliesi hallitsemia twiittejä.

Facebook-tileille tapaukset ja liidit luodaan hallitsemaltasi Facebook-sivulta, ja agentit voivat käyttää syötteitä nähdäkseen sisällön, johon
he ovat vastaamassa, tykätä viesteistä ja kommenteista, lähettää viestejä, kommentteja, vastauksia ja yksityisviestejä sekä poistaa sosiaalisten
tiliesi hallitsemia viestejä.

Jos kyseessä on Facebook tai Twitter, voit napsauttaa Tarkastele lähdettä -linkkiä avataksesi kohteen kyseisen sosiaalisen median
verkkosivustolla. Tämä sallii sinun tarkastella asiayhteyttä, jotta voit antaa hyödyllisemmän vastauksen.
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Voit synkronoida Instagram-#hashtagisi sosiaaliseen asiakaspalveluun vastaanottaaksesi sosiaalisia viestejä, kun tuotemerkkisi #hashtag
mainitaan Instagramissa. Aktivoi Instagram-#hashtagien kuuntelu luomalla sääntö Social Hub -tililläsi, jotta saisit viestejä, kun tuotemerkkisi
#hashtag mainitaan.

Enterprise Edition, Performance Edition ja Unlimited Edition.Sosiaalisen asiakaspalvelun rajoitukset

2 000 tiliä. Sosiaalisen asiakaspalvelun asetuksissa näytetään enintään 500 hallittua
sosiaalista tiliä per sivu.

Aktiivisten, hallittujen sosiaalisten tilien
enimmäismäärä

200 viestitunnistettaViestitunnisteiden enimmäismäärä

100 virhettä. Kun virheitä on yli 100, saapuvat viestit pysäytetään, kunnes virheet
on korjattu. Tämä sallii pääkäyttäjien varmistaa, että viestit käsitellään oikein.

Virheiden enimmäismäärä ennen kuin saapuvat
viestit pysäytetään

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Ota sosiaalinen asiakaspalvelu käyttöön organisaatiossasi ja mukauta tukiagenttiesi käyttökokemusta.

• Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

• Sosiaalisen toimintoliittymän luominen

• Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle

• Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

Sosiaalisten viestien hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle

Sosiaalisen toimintoliittymän luominen

Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen

Complete Guide to Social Customer Service
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Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Ota sosiaalinen asiakaspalvelu käyttöön, asenna SocialCustomerService-paketti, synkronoi sosiaalisia
tilejäsi ja kohdista sosiaalisia viitteitä.

Tärkeää:  Voit käyttää ilmaista aloituspakkausta, jos sinun täytyy seurata enintään kahta
sosiaalista tiliä. Muussa tapauksessa sinulla täytyy olla riittävästi Social Studio -tilejä.

Radian6, joka on osana Marketing Cloudin Social Studiota, mahdollistaa sosiaalisen median valvonnan.
Ilmaisen aloituspakkauksen avulla et tarvitse erillistä Radian6-tunnusta. Yhdistä vain enintään kaksi
sosiaalista tiliä ja anna Salesforcen hoitaa loput. Jos olet Social Studio -asiakas, määritä Social Studiossa
tietolähteitä, jotka voidaan synkronoida Service Cloudin kanssa.

Tärkeää:  Tapaussyötteen seurannan täytyy olla käytössä kaikille asiaan liittyville objekteille,
jotta tapaussyötteeseen luotaisiin kohteita. Lisätietoja on kohdassa Tapaussyötteen
määrittäminen sivulla 260. Liidit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Syöteseuranta, valitse Syöteseuranta ja varmista, että Ota käyttöön
syöteseuranta- ja Kaikki asiaan liittyvät objektit  -vaihtoehdot
ovat valittuna. Kun liidi muunnetaan tiliksi tai yhteyshenkilöksi, syötteen sosiaaliset kohteet
poistetaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse
Sosiaalinen asiakaspalvelu.

Vihje:  Kirjoita oikopoluksi med  löytääksesi Sosiaalinen media -osion nopeammin.

2. Valitse Asetukset-välilehdestä Ota sosiaalinen asiakaspalvelu käyttöön.

3. Jos haluat hyväksyttää viestit ennen niiden lähettämistä, valitse Ota käyttöön
sosiaalisten viestien hyväksynnät.

Saatat vaatia osana perehdyttämistä tai laaduntarkastusprosessia, että joidenkin agenttien viestit
hyväksytään sen sijaan, että he voisivat lähettää viestejä vapaasti. Hyväksymisprosessien ja
käyttöoikeuksien avulla valikoidut agentit voivat lähettää sosiaalisia viestejä hyväksyttäväksi, peruuttaa viestejä ja yrittää uudelleen
tai lähettää ne uudelleen. Hyväksyjät voivat hyväksyä ja hylätä viestejä. Lisätietoja on kohdassa Sosiaalisten viestien hyväksyntöjen
ottaminen käyttöön sivulla 554.

4. Jos haluat kartoittaa uusia viestejä ylätason viesteihin, eli ensimmäisenä tapauksen luoneisiin viesteihin, valitse Ota käyttöön
ylätason viestien noutaminen asiayhteyden selkeyttämiseksi.

5. Luo Radian6-tunnukset-osiossa Social Studio -tili aloituspakkauksella napsauttamalla Luo tili, tai napsautaKirjaudu sisään
ja syötä Social Studio -tunnuksesi.

Note:  Social Customer Service Starter Pack -aloituspakkauksella voit ottaa käyttöön sosiaalisen asiakaspalvelun ja enintään
kaksi sosiaalista tiliä mistä tahansa sosiaalisesta verkostosta. Jos esimerkiksi lisäät yhden Twitter-tilin, voit lisätä vain yhden
Facebook-tilin. Et voi muuttaa Social Studio -tiliä aloituspakkaukseksi. Aloituspakkaus ei tue moderointiominaisuutta (kaikista
viesteistä tehdään tapaus) ja oletusarvoista Apex-koodia ei voi mukauttaa.

6. Napsauta Sosiaaliset tilit -välilehdestä Lisää tili ja valitse sosiaalinen verkosto, esimerkiksi Twitter tai Facebook.

Sosiaalinen verkosto avautuu ja pyytää sinua todentamaan tilin. Kun tilisi on todennettu, Salesforce palauttaa sinut Sosiaaliset tilit
-välilehteen.

Note:  Jos näet virheen "We're sorry, but we currently do not support Facebook business accounts registration" ("Pahoittelemme,
mutta emme tue Facebook-yritystilien rekisteröintiä") tai "Your Facebook account can't be added due to unsupported features"
("Facebook-tiliäsi ei voitu lisätä ei-tuettujen ominaisuuksien vuoksi"), sinun täytyy ehkä määrittää käyttäjänimi Facebook-sivullasi.
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7. Napsauta Lisää tili -osiosta päivityskuvaketta.

Varoitus:  Sosiaalisen tilin poistaminen poistaa sen kaikista kohteista, mukaan lukien Social Studiosta. Tätä toimintoa ei voi
kumota.

8. Jos käytät aloituspakettia, valitse Tapauksen luominen  -valintaruutu osoittaaksesi, että haluat luoda automaattisesti tapauksia,
kun sosiaaliselta tililtä saadaan viestejä.

Jos sinulla on esimerkiksi kaksi Twitter-viitettä – toinen asiakastuelle ja toinen markkinoinnille tai tuotemerkkiin keskittyville tiedoille
– voit luoda tapauksia automaattisesti vain tukiviitteestä. Markkinointiviitteestä saadut twiitit siirretään sosiaalisten viestien jonoon
tarkastettavaksi. Lisätietoja on kohdassa Sosiaalisten viestien hallinta.

Note:  Jos käytät sosiaalisen asiakaspalvelun täyttä versiota, voit sallia tapausten moderoinnin myös Social Studiosta. Lisätietoja
on kohdassa Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle sivulla 555.

9. Jos sinulla on hallittujen sosiaalisten tilien portfolio, määritä Oletusarvoinen vastaaja  -asetus kullekin Twitter-, Instagram
(pilotti)- ja Sina Weibo (pilotti) -tilille. Näin voit standardoida ja mainostaa brändisi tukipalvelua määrittämällä erityisen tukiviitteen,
esimerkiksi @acmehelp tai @acmesupport. Lisäksi agentit voivat lähettää viestejä nopeammin, koska valittu tili näytetään oletusarvona
sosiaalisen julkaisijan Tili-alasvetoluettelossa. Oletusarvoinen vastausviite ei koske Twitter-yksityisviestejä eikä se vaikuta Facebook-,
Google Plus- tai LinkedIn-palveluihin, koska ne on rajoitettu sivun viitteeseen.

10. Näet Saapumisen asetukset  -välilehdessä mitkä Apex-luokat hallitsevat saapuvan sisällön käsittelytapaa organisaatiossasi
ja kenen käyttäjän nimissä ne suoritetaan. Jos käytät oletusarvoista Apex-luokkaa, voit valita saapuvia liiketoimintasääntöjä
määrittääksesi, miten saapuvat sosiaaliset tiedot käsitellään.

Ota tapausten uudelleen avaaminen käyttöön
Jos samalta sosiaaliselta henkilökuvalta saatu uusi viesti liitetään suljettuun tapaukseen, tapaus avataan uudelleen määritetyn
päivien määrän kuluttua. Luvun täytyy olla vähintään 1 ja enintään 3 000.

Käytä henkilötilejä
Kohdista valitun tyyppinen henkilötili sosiaalisen henkilökuvan ylätason tietueelle.

Luo tapaus viestien tunnisteista
Korvaa sosiaalisen hubin tapausten luontisäännöt ja luo tapaus, kun sosiaalisessa viestissä esiintyy valittuja tunnisteita. Viestien
tunnisteita käytetään vastaamaan kysymyksiin "Mikä on tämän yksittäisen viestin aihealue"? Sosiaalisessa hubissa määritetyt
viestien tunnisteet tarjoavat tietoja yksittäisen viestin asiayhteydestä.

Note:  Sosiaalinen asiakaspalvelu näyttää vain 200 viestitunnistetta. Jos sinulla on Social Studiossa enemmän viestitunnisteita,
voit tarkastella niitä kyseisessä ohjelmassa.

Oletusarvoinen Apex-luokka luo sosiaalisen viestin, sosiaalisen henkilökuvan, tapauksen, yhteyshenkilön ja tukee usein käytettyjä
tapauksia. Lisätietoja oletusarvoisen Apex-luokan muokkaamisesta on kohdassa Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen.

Note:  Jos käytät aloituspakkausta, et voi muuttaa Apex-luokkaa, mutta voit muuttaa käyttäjää, jonka nimissä se suoritetaan.

11. Jos haluat kohdistaa sosiaalisia viitteitä profiiliin käyttöoikeusjoukkoon Määritykset-valikossa:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

12. Napsauta olemassa olevaa profiilia tai käyttöoikeusjoukkoa tai luo uusi.

13. Napsauta Sovellukset-osiosta Kohdistetut sosiaaliset tilit.

14. Napsauta Muokkaa.

551

Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



15. Kohdista käyttäjien tarvitsemat sosiaaliset tilit käyttäjille tällä profiililla tai käyttöoikeusjoukolla.

Tärkeää:  Kaikilla käyttäjillä täytyy olla profiili tai käyttöoikeusjoukko, jonka valitsit tai loit vaiheessa 8.

16. Tallenna muutoksesi.

17. Varmista, että profiililla tai käyttöoikeusjoukolla on oikeat kenttien näkyvyysasetukset.

• Profiilit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja valitse aiemmin valitsemasi tai
luomasi profiili. Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Sosiaalinen viesti.

• Käyttöoikeusjoukot: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot, valitse Lupajoukot ja valitse aiemmin
valitsemasi tai luomasi käyttöoikeusjoukko. Napsauta sitten Objektiasetukset ja valitse Sosiaalinen viesti.

18. Napsauta Muokkaa. Varmista kenttien käyttöoikeuksista, että kaikki käytettävissä olevat kentät on määritetty näkyviksi (ei Vain luku)
profiileille tai Muokkaa käyttöoikeusjoukoille. Napsauta Tallenna.

19. Määritä halutessasi Pikateksti, jotta agentit voivat luoda valmiita vastauksia sosiaalisiin verkostoihin lähetettäväksi. Lisätietoja on
kohdassa Pikatekstin ottaminen käyttöön.

20. Myönnä halutessasi sosiaalisten viestien lukuoikeus ulkoisille yhteisöjen käyttäjille ja portaalikäyttäjille.

Sosiaalisten viestien käyttäminen yhteisöissä ja portaaleissa edellyttää kolmea asiaa.

• Varmista, että käyttäjällä on tapausten käyttöoikeus yhteisössä.

• Myönnä käyttäjillesi sosiaalisten viestien lukuoikeus heidän profiileistaan.

• Tuo yksittäisiä kenttiä näkyviin kenttätason suojausasetusten avulla organisaatiosi Sosiaalinen viesti -objektista.

Note:  Kun nämä edellytykset täyttyvät, ulkoiset käyttäjät näkevät kaikki heille esitettävät sosiaaliset viestit. Jos esimerkiksi
tapauksen tai liidin syöte on näkyvissä ulkoisesti, kaikki syötteen sosiaaliset viestit ovat näkyvissä. Näkyvyyttä ei voi rajoittaa
sosiaalisten viestien objektitasolla.

Suosittelemme, että otat historiaseurannan käyttöön Sosiaalinen henkilökuva- ja Sosiaalinen viesti -objekteille sosiaalisen asiakaspalvelun
muutaman ensimmäisen käyttökuukauden ajaksi. Historiaseuranta kertoo, kuka teki mitä muutoksia milloin ja oliko muutos automaattinen
vai manuaalinen.
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Voit synkronoida enintään 2 000 hallittua sosiaalista tiliä Social Studiosta. Määritykset-valikon Sosiaalisen asiakaspalvelun asetukset sivulla
näytetään kuitenkin enintään 500 hallittua sosiaalista tiliä. Agentit voivat vastata kaikilta synkronoiduilta tileiltä tapaussyötteen sosiaalisesta
julkaisijasta. Jos synkronoit yli 500 sosiaalista tiliä, anna asetussivulle ainakin minuutti aikaa latautua.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen tilin yhdistäminen uudelleen

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisen tilin yhdistäminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien tapausobjektiin

liittyvien objektien
syötteiden seuranta

Lähettääksesi ja
vastaanottaaksesi
sosiaalisen median viestejä:
• Tapaussyöte käytössä

JA

Sosiaalisen tilin
käyttöoikeus

Yhdistä sosiaalinen tilisi uudelleen sosiaalista asiakaspalvelua varten.

Sosiaalinen tilisi yhteys sosiaaliseen asiakaspalveluun voidaan katkaista, jos sosiaalisen median
tarjoajasi yhteys tai valtuus vanhenee. Monien tarjoajien erääntymisaika on 60–90 päivää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse
Asetukset.

2. Napsauta Sosiaaliset tilit  -välilehden Toiminto-sarakkeesta Valtuuta uudelleen.

Sosiaalinen verkosto avautuu ja pyytää sinua todentamaan tilin. Kun tilisi on todennettu
uudelleen, sinut palautetaan Sosiaaliset tilit -välilehteen.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

Complete Guide to Social Customer Service
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Sosiaalisten viestien hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Sosiaaliset asiakaspalveluagentit ratkaisevat kuluttajiesi ongelmia ja toimivat brändisi äänitorvena
sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Sinulla saattaa olla ohjeita, jotta agenttisi
kirjoittavat yhdenmukaisella äänensävyllä ja tavalla, joka on organisaatiosi sosiaalisen median
strategian mukainen. Saatat esimerkiksi vaatia, että sosiaaliset agenttisi lisäävät twiitteihinsä
standardoidun allekirjoituksen, kuten ”~Joni”.

Salesforce-pääkäyttäjät voivat luoda hyväksymisprosesseja ja kohdistaa agenttien ja hyväksyjien
käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön sosiaalisten viestien hyväksynnät.

3. Laadi ja aktivoi sosiaalisten viestien hyväksymisprosesseja käyttämällä joko ohjattua pika-aloitusta
tai ohjattua vakiomääritystoimintoa.

Tärkeää:  Ohjattu pika-aloitus on virtaviivainen tapa luoda hyväksymisprosesseja
Salesforcessa. Ohjattu pika-aloitus ei kuitenkaan tue Anna lähettäjän valita
hyväksyjä manuaalisesti  -vaihtoehtoa. Tämän vaihtoehdon valitseminen
johtaa myöhemmin virheeseen, kun agentti lähettää viestin hyväksyttäväksi.

4. Valitse Määritykset-valikosta Hallitse > Hallitse käyttäjiä > Lupajoukot.

5. Ota käyttöön uusi Vaadi sosiaalisten viestien hyväksyminen  -käyttöoikeus.

6. Kohdista Vaadi sosiaalisten viestien hyväksyminen  -käyttöoikeus
käyttöoikeusjoukon avulla agenteille, joiden viestit täytyy ehkä tarkastaa ennen niiden
lähettämistä.

Muista nämä kaksi seikkaa, kun kohdistat käyttöoikeuksia.

• Koska viestin hyväksyminen lähettää sen automaattisesti julkaistavaksi, hyväksyjillä täytyy
olla sosiaalisiin tileihin sama käyttöoikeus kuin agenteilla, joiden töitä he tarkastavat. Muutoin heidän hyväksymänsä viestit
aiheuttavat virheen.

• Jos käyttöoikeuksiisi sisältyy Vaadi sosiaalisten viestien hyväksyminen, sosiaalisen julkaisijan
lähetyspainikkeessa lukee aina Lähetä hyväksyttäväksi, eikä "Kommentoi", "Twiittaa" tai muita sanoja. Tämä pitää paikkansa,
vaikka yksikään aktiivinen hyväksymisprosessi ei koskisi käyttäjää. Tällöin Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeen painaminen
julkaisee sosiaalisen viestin normaalisti, koska aktiivisia hyväksymisprosesseja ei ole voimassa.

Lisätietoja on kohdissa Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla, Hyväksymisprosessin luomiseen valmistautuminen ja
Esimerkkejä hyväksymisprosesseista.

Vihje:  Jos agenttisi tekevät töitä sosiaalisten viestien tietueiden lisätietosivuilla eivätkä tapaussyötteessä, suosittelemme poistamaan
Hyväksynnät-viiteluettelon sivuasettelusta. Saapuvilla ja lähtevillä sosiaalisilla viesteillä on yhteinen sivuasettelu.
Hyväksynnät-viiteluettelon poistaminen estää hämmennystä, kun käyttäjät tarkastelevat saapuvaa viestiä, joka ei kelpaa
hyväksymisprosesseille. Hyväksyjät voivat edelleen hyväksyä tai hylätä viestejä normaalein tavoin, kuten sähköpostitse, Chatterista
ja luettelonäkymistä.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service
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Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Käytä moderointia lajitellaksesi saapuvat viestit ja luodaksesi tapauksia vain viesteistä, joissa pyydetään
apua. Moderointi auttaa organisaatiosi keskittymään todellisiin asiakasongelmiin ja välttymään
tarpeettomien tapausten luomiselta.

Kaikki viestit eivät vaadi tapausta, esimerkiksi kehuvat twiitit tai viestit eivät tarvitse agentin apua.
Jos oletusarvoinen sosiaalinen asiakaspalvelu on kuitenkin määritetty, jokaisesta sosiaalisesta viestistä
luodaan tapaus. Moderoinnin avulla agentit voivat hallita, mistä viesteistä luodaan tapaus ja mitkä
jätetään väliin. Moderointi otetaan käyttöön Social Studio -tilisi Social Hub -säännöllä, joka poistaa
tapausten automaattisen luonnin käytöstä.

Note:  Starter Pack -aloituspaketin avulla voit määrittää Sosiaaliset tilit -välilehdestä, luodaanko
tapauksia automaattisesti, kun tietyltä sosiaaliselta tililtä saadaan viestejä. Lisätietoja on
kohdassa Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen sivulla 551.

1. Napsauta Social Hub -tililtäsi Säännöt-välilehteä.

2. Luo sääntö tai käytä olemassa olevaa sääntöä määrittääksesi, että Salesforcessa ei luoda tapauksia.

Säännöllä tulisi olla esimerkiksi seuraava kokoonpano.

a. Toiminto: lähetä Salesforceen.

b. Luo tapaus  -valintaruutu ei valittuna.

3. Tallenna sääntösi ja ota se käyttöön.

Note:  Voit ottaa sääntösi käyttöön kaikille sosiaalisille viesteille tai vain viesteille, jotka
vastaanotetaan tietyiltä hallituilta tileiltä.

Tapausten luomista voi myös mukauttaa ottamalla käyttöön mukautettua Apex-tapauslogiikkaa. Tee näin kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitsemalla Asetukset. Lisätietoja on kohdassa Oletusarvoisen Apex-luokan
muokkaaminen.

Note:  Jos aloitit Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuuden käytön ennen Spring ‘16 -julkaisua ja sinulla on mukautettu Apex-luokka,
sinun täytyy päivittää Apex-luokkasi hyötyäksesi uusimmista moderointiominaisuuksista. Jos mukautettu Apex-luokkasi on johdettu
oletusarvoisesta Apex-luokasta, saat päivityksen kutsumillesi oletusarvoisille apex-funktioille. Jos mukautettua Apex-luokkaasi ei
ole johdettu oletusarvoisesta Apex-luokasta (kopioit oletuksen ja muutit sitä), sinun täytyy se päivittää manuaalisesti.

Päivitä mukautettu Apex-luokkasi manuaalisesti lisäämällä seuraava koodi ja päivittämällä moderoitavien sosiaalisten viestien
luettelonäkymäsi.

1. Kutsu tätä metodia suoraan ennen viestin lisäämistä, kun viestin kaikki suhteet on määritetty.

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

Katso oletusarvoisen Apexin rivit 50 ja 61–65.

2. Päivitä moderoitavien sosiaalisten viestien luettelon suodattimesi tästä:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus NOT EQUAL TO "ignore"
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Tähän:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus EQUAL TO "Needed"

Varmista, etteivät moderointijonossa olevat sosiaaliset viestit jää sinulta huomaamatta luomalla luettelonäkymä uudella suodattimella.
Siirry käyttämään sitä, kun uudet ja vanhat suodattimet näyttävät samat tulokset.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisen toimintoliittymän luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Sosiaalinen toiminto luodaan, kun asennat sosiaalisen asiakaspalvelun. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä
kenttiä organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Sosiaalinen toiminto luodaan, kun sosiaalinen asiakaspalvelu otetaan käyttöön.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta sosiaalisen toiminnon vierestä Asettelu.

3. Muokkaa haluamiasi kenttiä.

Note: Kenttien arvojen muuttaminen saattaa tehdä saapuvista viesteistä virheellisiä
sosiaalisen asiakaspalvelun Apex-luokalle.

Sosiaalisen toiminnon täytyy sisältää seuraavat kentät sosiaalisen sisällön lähettämiseksi:

• Vastauksena henkilölle:

• Hallittu sosiaalinen tili

• Viestin tyyppi

• Sisältö

Otsikko ja Nimi ovat pakollisia kenttiä. Jos haluat poistaa ne, luo kullekin kentälle
esimääritetty arvo ja poista ne toiminnosta. Lisätietoja on kohdassa Esimääritettyjen
kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille.

4. Napsauta Tallenna.

5. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

6. Napsauta tapausten sivuasetteluista Feed-Based Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

7. Napsauta paletista Pikatoiminnot.

8. Varmista, että sosiaalinen toiminto on asettelun Pikatoiminnot Salesforce Classic -julkaisijassa
-osiossa.

9. Toista halutessasi vaiheet 5–8 liidiobjektille ottaaksesi sosiaaliset toiminnot käyttöön liideille (siirry liidien objektin hallinta-asetuksista
Sivuasettelut-osioon).

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service
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Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Jos et käytä Starter Pack -aloituspakettia, voit mukauttaa oletusarvoista Apex-luokkaa määrittääksesi
saapuvan sosiaalisen sisällön käsittelytavan.

Note:  Et voi muokata oletusarvoista Apex-luokkaa, jos käytät Starter Pack -aloituspakettia.
Ilmaisen aloituspaketin avulla sinun täytyy vain yhdistää enintään kaksi sosiaalista tiliä ja antaa
Salesforcen hoitaa loput, kuten Social Studio -tilin.

Sosiaalisen asiakaspalvelun oletusarvoinen Apex-luokka luo sosiaalisen viestin, sosiaalisen
henkilökuvan, tapauksen, yhteyshenkilön ja tukee usein käytettyjä tapauksia. Jos haluat mukauttaa
tietojen käsittelytapoja, luo uusi Apex-luokka.

Tärkeää:  Jos agenttisi käyttävät Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuutta lähettääkseen
yksityisviestejä Facebook-käyttäjille, päivitä Apex-luokkasi uusimpaan saatavilla olevaan
Salesforce API -versioon välttyäksesi virheiltä ja korjataksesi ne. Varsinkin viestin lisäävän
Apex-luokan version täytyy olla 32.0 tai sitä uudempi.

Jos muutat oletusarvoista Apex -luokkaa, varmista, että valitset uuden Apex -luokan asetussivulle, josta näet myös Apex -käsittelyvirheet.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse Asetukset. Pääkäyttäjälle lähetetään sähköposti,
kun virheitä ilmenee ja useimmissa tapauksissa tiedot myös tallennetaan ja käsitellään uudelleen. Jos liian monta virhettä odottaa
uudelleenkäsittelyä, Salesforcen sosiaalisen hubin säännöt pysäytetään automaattisesti, jotta sosiaalista sisältöä ei menetettäisi.

Tarjoamme testejä oletusarvoiselle Apex-luokalle. Jos muutat Apex-luokkaasi, sinun tulee muuttaa näitä testejä asianmukaisesti.

Note:  Summer ‘15 -julkaisun jälkeen luoduissa henkilökuvissa on kenttä, joka osoittaa henkilökuvan luoneen sosiaalisen verkoston:
Lähdesovellus. Kenttä määritetään luonnin yhteydessä eikä sitä voi päivittää. Jos organisaatiosi käyttää mukautettua
Apex-koodia, päivitä se käyttääksesi tätä kenttää. Muista, että ennen Summer 15 -julkaisua luodut henkilökuvat eivät sisällä tätä
kenttää. Lisäksi sinun täytyy päivittää Apex-versiosi joka kerta, kun sosiaaliseen toimintoon lisätään uusia kenttiä, sillä muutoin
uusia kenttiä ei tallenneta.

Jos haluat luoda Apex-luokan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat. Voit käyttää
seuraavaa koodia:

• Tukeaksesi henkilötilejä

• Kohdistaaksesi oletusarvoisen tilin tunnuksen

• Muuttaaksesi päivien määrää, jonka jälkeen suljetut tapaukset avataan uudelleen

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl extends
Social.InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {

global override SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))
name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {
firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))
lastName = firstName;
}

//You must have a default Person Account record type
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Account acct = new Account (LastName = lastName, FirstName = firstName);
insert acct;
return acct;
}

global override String getDefaultAccountId() {
return '<account ID>';

}

global override Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {
return 5;

}
}

Voit käyttää seuraavaa koodia ottaaksesi käyttöön oman sosiaalisen asiakaspalvelun prosessisi.

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {
global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String,Object> data) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();

// Custom process

return result;
}

}

Oletusarvoinen Apex-luokka asettaa henkilökuvan päätiliksi yhteyshenkilön. Asettaaksesi persoonan päätilin asiakkuudeksi,
henkilöasiakkuudeksi tai liidiksi, luo metodi ylittämään persoonan päätili.

Jos haluat lähettää viestin virhejonoon, jotta virheet eivät häviä, mukautetun Apex-koodisi täytyy tehdä jompikumpi seuraavista asioista.

1. Kuplittaa poikkeus (suositus).

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
throw e;
}
return result;
}

TAI

2. Asettavat vastausobjektin success-merkinnän arvoksi false.

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
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try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
result.setSuccess(false);
}
return result;
}

Oletusarvoisen Apex-luokan prosessi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Visuaalinen kaavio saapuvan viestin polusta oletusarvoisen Apex-luokan läpi.
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Oletusarvoisen Apex-luokan viite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Sosiaalisen asiakaspalvelun täysi oletusarvoinen Apex-luokan koodi. Seuraava Apex-luokka on
ajankohtainen Summer '16 -julkaisulle.

Vanhemmat versiot löydät kohdasta Oletusarvoisen Apex-luokan historia sivulla 578

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
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setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post, rawData);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null && !isUnsentParent(rawData))

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
//update as a new sobject to prevent undoing any changes done by insert triggers

update new Case(Id = parentCase.Id, SourceId = parentCase.SourceId);
}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{
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update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

if(!isUnsentParent(rawData)) {
Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}
}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;
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}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
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SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND
IsDefault = true];

parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}
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private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
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String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {
personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
return !isUnsentParent(rawData) && (!hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) ||

hasPostTagsThatCreateCase(post));
}

private boolean isUnsentParent(Map<String, Object> rawData) {
Object unsentParent = rawData.get('unsentParent');

return unsentParent != null && 'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(unsentParent));

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
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if(post.postTags != null)
postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));

return postTags;
}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}
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Oletusarvoisen Apex-luokan Apex-testit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Sosiaalisen asiakaspalvelun testejä oletusarvoisen Apex-luokan koodille.

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);

569

Oletusarvoisen Apex-luokan Apex-testitAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
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existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');
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System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}
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Sosiaalisiin objekteihin täytetty data

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Lisätietoja siitä, mitä kenttiä vakiomuotoiset Sosiaalinen viesti- ja Sosiaalinen henkilökuva -objektit
sisältävät ja mitkä kentät täytetään Social Studiosta saadulla datalla.

Kun Social Studio on määritetty toimimaan sosiaalisen asiakaspalvelun (Social Customer Service,
SCS) kanssa, Social Studio lähettää Salesforceen raakadataa, jonka SCS:n datankäsittelyjärjestelmä
purkaa ja lisää kahteen vakiomuotoiseen Salesforce-objektiin: Sosiaalinen viesti ja Sosiaalinen
henkilökuva. Sosiaalinen viesti -objekti sisältää viestikohtaisia tietoja (tässä asiayhteydessä viestit
sisältävät twiitit, Twitter-suoraviestit, Facebook-viestit, kommentit, kommenttien vastaukset jne.).
Sosiaalinen henkilökuva -objekti sisältää sosiaalisia henkilötietoja, jotka on kerätty SCS-järjestelmän
vastaanottamien viestien kirjoittajien tiedoista.

Note:  Jos olet muokannut oletusarvoista Apex-luokkaa, saatat huomata kartoitusten
muutoksia.

Sosiaalinen viesti
Sosiaalinen viesti -objekti sisältää seuraavat kentät.

Taulukko 3: Sosiaalinen viesti -objektin kentät

HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Ei päivitetäJoe Smith (käyttäjä Social
Studiossa, ei Salesforcessa)

assignedToAssignedTo

Viestille annettu pistemäärä
R6-alustassa

5analyzerScoreAnalysoijan pisteytys

SCS täyttää, kun Salesforceen
saapuu uutta dataa - vain
ensimmäinen liite kartoitetaan

Kuva videomediaUrls-taulukkoLiitteen tyyppi

SCS täyttää, kun Salesforceen
saapuu uutta dataa - vain
ensimmäinen liite kartoitetaan.

http://some.domain/image.jpgmediaUrls-taulukkoLiitteen URL

Täytetään, kun pääkäyttäjä
määrittää

[Mukautettu arvo]classificationLuokitus

Ei päivitetäN/AcommentCountCommentCount

Sosiaalisen viestin sisältöApple mainostaa uutta Mac
Prota, mitä mieltä sinä olet?

contentSisältö

Natiivi sosiaalisen verkoston
tunnus

1111222233334444externalPostIdExternalPostId

N/AthehotclothesauthorViite

Päivämäärä, jolloin Social Studio
keräsi viestin

2013-06-11T13:07:00ZharvestDateHarvestDate

Ei päivitetäN/AsourceOtsikko
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HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Täytetään Salesforcessa12345678912345salesforcePostIdId

Ei päivitetäN/AinboundLinkCountInboundLinkCount

Täytetään SalesforcessaKyllä/EiN/AIsOutbound

Ei päivitetäN/AkeywordGroupNameKeywordGroupName

Täytetään sosiaalisessa
asiakaspalvelussa

EnglantilanguageKieli

Ei päivitetäN/AlikesAndVotesLikesAndVotes

Sosiaalinen verkostoTWITTERmediaProviderMediaProvider

Sosiaalinen verkostoTwittermediaTypeMediaType

Mahdolliset arvot:TwiittausmessageTypeMessageType

• Twitter: Twiittaus, Vastaus,
Suora

• Facebook: Viesti, Kommentti,
Vastaus, Yksityinen

Social Studion järjestelmän
luoma.

TWEET FROM: omaesimerkkiviitesourceNimi

Tämä sisältää kaikkien
seuraavien sosiaalisen hubin

N/Anoteshuomautukset

toimintojen lisäämät
huomautukset:

• Lisää huomautus

• Käännä kielelle

• Havaitse kieli

• Sähköpostien lähettäminen

Täytetään julkaisussa
käytettävällä sosiaalisella tilillä -
vain lähteville viesteille

Northern Trails OutfittersN/AOutboundSocialAccount

Täytetään ylätason tapauksen
numerossa, jos viesti liittyy
tapaukseen

00001728 (linkitetty)N/AYlätaso

Täytetään kirjoittajan Sosiaalinen
henkilökuva -arvolla, jos
sellainen on

EsimerkkihenkilökuvaN/AHenkilökuva

Sosiaalisessa verkostossa
julkaisun päivämäärä ja aika.

2013-06-11T13:07:00ZpostDateViesti lähetetty
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HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Social Studiossa määritetty
prioriteetti.

KorkeapostPriorityPostPriority

Viestitunnisteet on erotettu
pilkulla.

viestitunniste 1, viestitunniste 2postTagsPostTags

Linkki lähdeviestiinhttp://twitter.com/omaesimerkkiviite/statuses/1111222233334444postUrlPostUrl

Riippuu sosiaalisesta verkostosta.TwittermediaProviderTarjoaja

Viestin natiivi Social Studio
-tunnus.

12345678r6PostIdR6PostId

Kirjoittajan natiivi Social Studio
-tunnus.

1234r6SourceIdR6SourceId

Aiheen profiilin tai hallitun tilin
natiivi Social Studio -tunnus

1234567890r6TopicIdR6TopicId

Vastaanottajan natiivi tunnus
sosiaalisessa verkostossa

12345678912345recipientIdVastaanottaja

N/AHenkilörecipientTypeRecipientType

Salesforce-logiikka täyttää
automaattisesti Social Studiosta

Toinen sosiaalinen viesti
(linkitetty)

N/AReplyTo

saadulla
replyToExternalPostId-arvolla

N/ANeutraalisentimentTunne

Ei päivitetäN/AsharesJaot

Kirjoittajatyyppien seurantaan
käytetyt lähdetunnisteet

lähdetunniste 1, lähdetunniste
2

sourceTagsSourceTags

N/ANotSpamspamRatingSpamRating

Ei päivitetäN/AtilaTila

Ei päivitetäN/AstatusMessageStatusMessage

Ei päivitetäN/AthreadSizeThreadSize

TP-nimi Social Studio.sd:ssä@my_handletopicProfileNameTopicProfileName

Onko aiheprofiili vai hallittu tili.Keyword | ManagedtopicTypeTopicType

Ei päivitetäN/AuniqueCommentorsUniqueCommentors

Ei päivitetäN/AviewCountViewCount

Voit olla monentyyppinen tietue,
kuten liidi. Linkitetty.

Monimuotoinen suhdeN/AKuka
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Sosiaalinen henkilökuva
Sosiaalinen henkilökuva -objekti sisältää seuraavat kentät.

Note:  Sosiaalinen henkilökuva -objekti päivitetään vain, kun saat viestin henkilöltä, jolla on jo henkilökuvatietue. Sosiaalinen
henkilökuva -objektia ei päivitetä rinnakkaisella prosessilla.

Taulukko 4: Sosiaalinen henkilökuva -objektin kentät

HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Ei päivitetäN/AareWeFollowingAreWeFollowing

N/AEsimerkki Twitter-profiilistabioBio

N/A1234567890externalUserIdExternalId

N/Ahttp://some.domain/image.jpgprofileIconUrlExternalPictureURL

N/A290followersSeuraajat

N/A116followingSeuraaminen

Ei päivitetäN/AisBlacklistedIsBlacklisted

Tämä arvo määrittää,
noudetaanko tämän tietueen

true/falseN/AIsDefault

avulla avatar-kuva, joka
näytetään
yhteyshenkilössä/tilissä. Sitä
käytetään Sosiaaliset
yhteyshenkilöt -ominaisuudessa.
N/A

Ei päivitetäN/AisFollowingUsIsFollowingUs

Ei päivitetäN/AkloutScoreKlout

N/A4listedListedCount

Profiilin sosiaalinen verkostoTwitter, Facebook jne.mediaProviderMediaProvider

N/ATwittermediaTypeMediaType

N/AJoe SmithauthorNimi

Ei päivitetäN/AfriendsNumberOfFriends

N/A59546tweetsNumberOfTweets

Sosiaalinen henkilökuvan ylätaso
on oletusarvoisesti
yhteyshenkilö.

Yhteyshenkilön nimi (linkitetty)N/AYlätaso

N/AHenkilöauthorTypeProfileType

N/Ahttp://twitter.com/omaesimerkkiviiteprofileUrlProfileUrl
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HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Samanlainen kuin mediaType,
mutta sallii harvempia arvoja.

othermediaProviderTarjoaja

Kirjoittajan natiivi tunnus123456789r6SourceIdR6SourceId

N/AJoe SmithrealNameRealName

N/AAvainsana tai hallittutopicTypeTopicType

Social Studio -lisädata
Yllä kuvatun datan lisäksi Social Studiosta saatu raakadata sisältää tiettyjä kenttiä, mutta niitä ei ole kartoitettu automaattisesti Sosiaalinen
viesti- ja Sosiaalinen henkilökuva -objektien kenttiin. Voit käyttää näitä kenttiä Visualforcen tai Apexin kautta.

Taulukko 5: Muut Social Studiosta saadut datakentät

huomautuksetRaakadatakenttä

MerkkijonoauthorTags

Classifier[]classifiers

TotuusarvocreateLead

MerkkijonofirstName

MerkkijonojobId

MerkkijonolastName

Raakadata saadaan kaikkien liitteiden taulukkona. SCS täsmää
ensimmäisen liitteen, jonka tyyppi on tunnettu (image|video),
SocialPost.AttachmentType- ja SocialPost.AttachmentURL-kenttiin

mediaUrls

MerkkijonooriginalAvatar

MerkkijonooriginalFullName

MerkkijonooriginalScreenName

Merkkijonoorigins

Merkkijonoprivacy

Longr6ParentPostId

MerkkijonorecipientId

Raakadata, jota käytetään sosiaalisen Vastauksena-viestin
hakemiseen, mutta kenttää ei ole kirjoitettu suoraan Sosiaalinen
viesti -objektiin

replyToExternalPostId

Käytetään Summer ‘14 -julkaisussa esitellylle
moderointiominaisuudelle; Jos Kyllä, sosiaalinen asiakaspalvelu

skipCreateCase
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huomautuksetRaakadatakenttä

ohittaa tapauksen luonnin oletuslogiikassa. Tätä kenttää voi käyttää
myös asiakaskohtaisessa logiikassa

Oletusarvoisen Apex-luokan historia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Sosiaalisen asiakaspalvelun täysi oletusarvoinen Apex-luokka aiemmille julkaisuille.

Tämänhetkinen julkaisu löytyy kohdasta Oletusarvoisen Apex-luokan viite sivulla 561

Oletusarvoinen Apex-luokka ja -testi Spring ‘16 -julkaisulle

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
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handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
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return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
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newCase.ContactId = persona.ParentId;
} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {

newCase.AccountId = persona.ParentId;
}

}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;
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}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
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return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
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MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;

}
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global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Testi

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();
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sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}
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static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
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persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Oletusarvoinen Apex-luokka ja -testi Winter ‘15 -julkaisulle
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
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result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
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return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {
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if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
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return null;
}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);
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}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {
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personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;
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}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Testi

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
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handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();
sampleSocialData = getSampleSocialData('1');

}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}
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static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
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persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Oletusarvoinen Apex-luokka Spring ‘15- ja Summer ‘15 -julkaisuille
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);
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}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
return persona;

}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try {
update persona;
}catch(Exception e) {
System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}
}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona,
Map<String, Object> rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||
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parentCase.isClosed))
parentCase = createCase(post, persona);

return parentCase;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())
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return cases[0];
return new Case();

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);
}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId = :post.R6PostId

LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null)

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
post.responseContextExternalId);

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
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WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
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return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName.trim();

String firstName = '';
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');

}

firstName = firstName.abbreviate(40);
lastName = lastName.abbreviate(80);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Oletusarvoinen Apex-luokka Summer ‘14- ja Winter ‘14 -julkaisuille
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}
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global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona, rawData);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

update persona;
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona, rawData);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

update persona;
return persona;

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
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else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||
parentCase.isClosed))

parentCase = createCase(post, persona);
return parentCase;

}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
post.Recipient != null && String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();
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}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty())

post.Id = postList[0].Id;
}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String,
Object> rawData) {

if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)
return findReplyToBasedOnReplyToId(post);

if(rawData.get('replyToExternalPostId') != null &&
String.isNotBlank(String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId'))))

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId')));

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}
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private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && persona.ExternalId != null &&

String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {
List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || (persona.Id != null && String.isNotBlank(persona.Id)) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona){
return persona.ExternalId != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId) &&

persona.Name != null && String.isNotBlank(persona.Name) &&
persona.Provider != null && String.isNotBlank(persona.Provider) &&
persona.provider != 'Other';

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))

lastName = firstName;
}

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
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if (defaultAccountId != null)
contact.AccountId = defaultAccountId;

insert contact;
return contact;

}
}

Oletusarvoinen Apex-luokka Winter ‘13- ja Spring ‘14 -julkaisuille
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual Boolean usePersonAccount() {
return false;

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
update post;
if (persona.id != null) {

update persona;
}
return result;

}

findReplyTo(post, rawData);

Case parentCase = null;
if (persona.Id == null) {

createPersona(persona);
post.PersonaId = persona.Id;

}
else {

update persona;
post.PersonaId = persona.Id;
parentCase = findParentCase(post, persona, rawData);

}
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if (parentCase == null) {
parentCase = createCase(post, persona);

}

post.ParentId = parentCase.Id;

insert post;

return result;
}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(

subject = post.Name
);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {

newCase.AccountId = persona.ParentId;
}

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyToPost = null;
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id)) {
replyToPost = post.ReplyTo;

}
else if (post.MessageType == 'Direct' && String.isNotBlank(post.Recipient)) {

// find the latest outbound post that the DM is responding to
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE

OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient AND ReplyTo.Persona.Id = :persona.Id
ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
replyToPost = posts[0];

}
}

if (replyToPost != null) {
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE

Id = :replyToPost.ParentId];
if (!cases.isEmpty()) {

if (!cases[0].IsClosed) return cases[0];
if (cases[0].ClosedDate >

System.now().addDays(-getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase())) {
reopenCase(cases[0]);
return cases[0];

}
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}
}

return null;
}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void findReplyTo(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
String replyToId = (String)rawData.get('replyToExternalPostId');
if (String.isBlank(replyToId)) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM

SocialPost WHERE ExternalPostId = :replyToId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.ReplyToId = postList[0].id;
post.ReplyTo = postList[0];

}
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

((Provider != 'Other' AND Provider = :persona.Provider) OR
(Provider = 'Other' AND MediaProvider != null AND MediaProvider =

:persona.MediaProvider)) AND
((ExternalId != null AND ExternalId = :persona.ExternalId) OR
(ExternalId = null AND Name = :persona.Name)) LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || persona.Id != null || String.isBlank(persona.ExternalId)

|| String.isBlank(persona.Name) ||
String.isBlank(persona.Provider)) return;
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if (isPersonaAccountEnabled()){
Account account = createPersonAccount(persona);
persona.ParentId = account.Id;

}
else {

Contact contact = createContact(persona);
persona.ParentId = contact.Id;

}
insert persona;

}

private Boolean isPersonaAccountEnabled() {
if (!usePersonAccount()) return false;
Map<String, Object> accountFields = Schema.SObjectType.Account.fields.getMap();
return accountFields.containsKey('IsPersonAccount');

}

private Account createPersonAccount(SocialPersona persona) {
Account account = new Account(

Name = persona.Name
);
insert account;
return account;

}

private Contact createContact(SocialPersona persona) {
String name = persona.RealName;
if (String.isBlank(name)) {

name = persona.Name;
}

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (!String.isBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (String.isBlank(lastName)) {

lastName = firstName;
}

}

Contact contact = new Contact(
LastName = lastName,
FirstName = firstName

);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null) {

contact.AccountId = defaultAccountId;
}
insert contact;
return contact;

}
}
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Tukitoiminnoista raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com Edition
(Näkemäsi raportit
määräytyvät version
mukaan).

Tukiraportteja käyttämällä voit seurata luotujen tapausten määrää, tapausten huomautuksia,
sähköposteja, omistajia ja yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin liittyy ratkaisuja, tapauksen
tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä tapauskenttien historiaa.

Voit myös laatia raportteja organisaatiosi ratkaisuista, mukaan lukien ratkaisuhistoriasta, kielistä,
joilla ratkaisuja on kirjoitettu, sekä käännettyjen ratkaisujen mahdollisesta erääntymisestä. Jos olet
ottanut itsepalveluportaalin käyttöön, voit seurata itsepalveluportaalin käyttöä raporttien avulla.

TÄSSÄ OSIOSSA:

Mukautettujen raporttityyppien käyttäminen Tukitoimintojen raportointiin

Tapauksissa ja ratkaisuissa on käytössä useita mukautettuja raporttityyppejä, joita voit käyttää
seurataksesi tiimisi työskentelyä tapausten ja ratkaisujen parissa.

Tehokasta Tukiraportointia koskevia vihjeitä

Voit saada paljon hyödyllistä tietoa tapaus- ja ratkaisutiedoistasi, jos pidät mielessäsi muutaman vinkin ja parhaat käytännöt.

Mukautettujen raporttityyppien käyttäminen Tukitoimintojen raportointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Tapauksissa ja ratkaisuissa on käytössä useita mukautettuja raporttityyppejä, joita voit käyttää
seurataksesi tiimisi työskentelyä tapausten ja ratkaisujen parissa.

Käytä sisäänrakennettuja mukautettuja raporttityyppejä, niin voit seurata luotujen tapausten määrää,
tapausten huomautuksia, sähköposteja, omistajia ja yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin
liittyy ratkaisuja, tapauksen tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä tapauskenttien
historiaa.

Voit myös raportoida organisaation ratkaisut, mukaan lukien ratkaisuhistorian, kielet, joilla ratkaisuja
on kirjoitettu, sekä käännettyjen ratkaisujen mahdollisen vanhenemisen.

Jotkut mukautetut raporttityypit ovat saatavilla vain, kun otat käyttöön niihin liitettyjä ominaisuuksia.
Esimerkiksi, kun otat käyttöön Tapausten historiatrendiraportit, saat automaattisesti Tapauksia,
joiden mukautettu raporttityyppi on Historialliset trendit.

Tapaukset, joilla on historiallinen trendi
Käytä Tapauksia, joilla on historiallinen trendi -mukautettu raporttityyppi analysoidaksesi muutoksia tiedoissa ajan mittaan. Saatavilla,
kun historiallinen trendiraportointi on otettu käyttöön-

Tapaukset ja sähköpostit
Voit tarkastella saapuvia ja lähteviä sähköpostiviestejä tapauskohtaisesti luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset ja
sähköpostit -raporttityypin. Tämän tyyppinen raportti on vain niiden organisaatioiden käytössä, jotka käyttävät Sähköpostista
tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa:

Käännetyt ratkaisut
Voit tehdä yhteenvedon pääratkaisuihin liittyvistä käännetyistä ratkaisuista valitsemalla Käännetyt ratkaisut -raportin.

Yhteyshenkilön rooli
Voit tarkastella kaikkia tapauksia ja niihin liittyviä yhteyshenkilöiden rooleja valitsemalla Yhteyshenkilöiden roolit -raportin.

Tapaukset, joissa on artikkeleita
Valitse Tapaukset artikkeleilla -raportti nähdäksesi tapauksiin liitetyt artikkelit. Tämä raportti on käytettävissä vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä.
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Raportti näyttää artikkelit, vaikka niitä ei olisikaan merkitty sisäisen sovelluksen kanavan käytettäväksi.

Tapauksen elinkaari
Voit suorittaa tapauksen elinkaariraportteja tarkastellaksesi Jakso  -kentän tuloksia, joka osoittaa ajan siitä, kun tapauksen tila tai
omistaja viimeksi vaihtui. Aina, kun tilaa tai omistajaa muutetaan, laskuri nollautuu.

Palvelusopimukset, joilla on oikeutuksia
Käytä Palvelusopimuksia Oikeutusraporttityypin kanssa raportoidaksesi palveluista, joihin asiakkaasi ovat oikeutettuja. Saatavilla, kun
Palvelusopimuksessa on oikeutukset käyttöönotettuna.

Asiakkuudet yhteyshenkilöitä sisältävillä oikeutuksilla
Luetteloi tilit oikeutuksilla, joilla on yhteyshenkilöitä (kutsutaan soittajiksi). Saatavilla, kun Palvelusopimuksessa on oikeutukset
käyttöönotettuna.

Palvelusopimukset, joilla on sopimuksen rivikohteita
Luetteloi palvelusopimukset, joilla on sopimuksen rivikohteita (tuotteita). Saatavilla, kun Palvelusopimuksessa on rivikohteita ja
oikeutukset käyttöönotettuna.

Tapaukset, joissa on virstanpylväitä
Voit tarkastella virstanpylväällisiä tapauksia luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset, joihin liittyy virstanpylväitä
-raporttityypin. Tämä raporttityyppi on käytettävissä vain, jos oikeutukset ovat käytössä.

Note:  Luettelonäkymissä ja raporteissa näytetyt virstanpylväiden tilat perustuvat niihin liittyvien oikeutusprosessien
päättymisaikaan. Jos käyttäjän profiili ei sisällä tapauksen Oikeutusprosessin päättymisaika  -kentän käyttöoikeutta,
he saattavat nähdä raporteissa ja luettelonäkymissä väärän tilan tapausten virstanpylväille. Tapaustietueessa ja Tapauksen
virstanpylväät -viiteluettelossa näytetään yhä oikeat virstanpylväiden tilat.

Tapaushistoria/Ratkaisuhistoria
Käytä Tapaushistoria- tai Ratkaisuhistoria -raporttityyppejä seurataksesi tapausten ja ratkaisujen vakiokenttien ja mukautettujen
kenttien historiaa, jos kenttähistoria on määritetty seurattavaksi. Näiden raporttien avulla voit tarkastella seurattavien kenttien vanhoja
ja uusia arvoja. Suodatinehtoja ei voi käyttää Vanha arvo- ja Uusi arvo  -kenttien tulosten etsimiseen.

Oikeutukset ja sopimukset
Mukautettujen raporttityyppien avulla voit määrittää raportin ehdot, joista käyttäjät voivat suorittaa ja luoda raportteja oikeutuksille,
palvelusopimuksille ja sopimuksen rivikohteille. Kun oikeutusten hallinta on käytössä, Salesforce sisällyttää automaattisesti seuraavat
mukautetut raporttityypit:

Raporttityypin sijaintiKuvausMukautettu raporttityyppi

Tilit ja yhteyshenkilötLuetteloi tilit oikeutuksilla, joilla on
yhteyshenkilöitä (kutsutaan soittajiksi).

Tilit yhteyshenkilöitä sisältävillä
oikeutuksilla

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset, joilla on
sopimuksen rivikohteita (tuotteita).

Palvelusopimukset, joilla on sopimuksen
rivikohteita

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset, joilla on
oikeutuksia.

Palvelusopimukset, joilla on oikeutuksia
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Tehokasta Tukiraportointia koskevia vihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Voit saada paljon hyödyllistä tietoa tapaus- ja ratkaisutiedoistasi, jos pidät mielessäsi muutaman
vinkin ja parhaat käytännöt.

• Kun raportoit tapauksia, lisää raporttiin Ylätason tapauksen numero  -kenttä, joka
ilmaisee tapaukseen liittyvän päätapauksen.

• Kun raportoit ensimmäisellä soittokerralla ratkaistuja tapauksia, lisää raporttiin Suljettu
luotaessa  -kenttä. Kenttä ilmaisee tapaukset, jotka tukihenkilöt ovat sulkeneet tapauksen
luonnin aikana valitsemalla Tallenna ja sulje -painikkeen.

• Voit luoda yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sisältävän tapausraportin, viedä tiedot Exceliin
ja suorittaa sitten joukkoyhdistämisen Microsoft Wordin avulla.

Vakioraporttityypit
• Voit tehdä yhteenvedon pääratkaisuihin liittyvistä käännetyistä ratkaisuista valitsemalla Käännetyt ratkaisut -raportin.

• Voit tarkastella kaikkia tapauksia ja niihin liittyviä yhteyshenkilöiden rooleja valitsemalla Yhteyshenkilöiden roolit -raportin.

• Valitse Tapaukset artikkeleilla -raportti nähdäksesi tapauksiin liitetyt artikkelit. Tämä raportti on käytettävissä vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä.

Raportti näyttää artikkelit, vaikka niitä ei olisikaan merkitty sisäisen sovelluksen kanavan käytettäväksi.

Mukautetut raporttityypit
• Voit tarkastella virstanpylväällisiä tapauksia luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset, joihin liittyy virstanpylväitä

-raporttityypin. Tämä raporttityyppi on käytettävissä vain, jos oikeutukset ovat käytössä.

• Valitsemalla Tapaushistoria- tai Ratkaisuhistoria-raporttityypin voit seurata tapausten ja ratkaisujen vakiokenttien ja mukautettujen
kenttien historiaa, jos kenttähistoria on määritetty seurattavaksi. Näiden raporttien avulla voit tarkastella seurattavien kenttien vanhoja
ja uusia arvoja. Suodatinehtoja ei voi käyttää Vanha arvo- ja Uusi arvo  -kenttien tulosten etsimiseen.

• Voit tarkastella saapuvia ja lähteviä sähköpostiviestejä tapauskohtaisesti luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset ja
sähköpostit -raporttityypin. Tämäntyyppinen raportti on vain niiden organisaatioiden käytössä, jotka käyttävät Sähköpostista
tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa:

• Voit suorittaa tapauksen elinkaariraportteja tarkastellaksesi Jakso-kentän tuloksia, joka osoittaa ajan siitä, kun tapauksen tila tai
omistaja viimeksi vaihtui. Aina, kun tilaa tai omistajaa muutetaan, laskuri nollautuu.

Tapaukset Portaaleissa
Jos organisaatiossa on käytössä itsepalveluportaali, voit seurata itsepalveluportaalin käyttöä raportin avulla.

• Käytä tapauksen huomautusten raportoinnissa Sisältää julkisen tapauksen huomautuksia  -kenttää, joka ilmaisee,
onko huomautus yksityinen vai julkinen. Julkiset huomautukset on ilmaistu merkinnällä. Voit rajata raportin tulokset koskemaan vain
julkisia huomautuksia mukauttamalla raporttia lisäämällä kenttäsuodattimen sinne, missä Julkinen kommentoitu tapaus
on yhtä kuin tosi. Vastaavasti Julkinen kommentoitu tapaus on yhtä kuin 0  -suodatin näyttää vain
yksityisten tapausten kommentit.

• Valitse Itsepalvelukäyttäjän sulkema  -kenttä, jos haluat raportoida tapaukset, jotka käyttäjät ovat sulkeneet
itsepalveluportaalista saadun ehdotetun ratkaisun perusteella.
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Ratkaisuluokat
Luo mukautettu raportti, joka lajittelee ratkaisut luokittain. Voit tarkastella ratkaisun luokkaa valitsemalla Luokan nimi  -kentän. Kun
valitset Ylätason luokan nimi  -kentän, voit tarkastella ratkaisun luokan yläpuolella olevaa luokkaa.

• Jos rajaat raportin koskemaan tietyn luokan ratkaisuja, raportti sisältää vain ratkaisut, jotka liittyvät suoraan kyseiseen luokkaan.
Määritetyn luokan alaluokissa olevat ratkaisut eivät sisälly raporttiin.

• Jos haluat luoda raportin luokittelemattomista ratkaisuista, käytä suodatuksen lisäehtoja. Valitse Luokan nimi  -kenttä ja Yhtä
suuri kuin -operaattori ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi.

Tiimin jäsenet
• Voit suorittaa raportin tapaustiimille, jonka jäsen olet. Kun olet suorittanut tapausraportin, valitse Näytä-alasvetoluettelosta Oman

tapaustiimini tapaukset.

• Tapausraporttien Omistajan rooli  määritetään eri tavalla kuin muille objekteille. Useimpien objektien Omistajan rooli
määritetään käyttäjän roolin Raporteissa näytettävä roolin nimi  -kentässä. Tapaukset käyttävät sen sijaan
Otsikko-kenttää.

• Voit rajoittaa tapausraportin koskemaan vain käyttäjien omistamia tapauksia tai jonoissa olevia tapauksia. Valitse tapausraportin
yläreunassa olevasta Näytä-valikosta Käyttäjän omistamat tapaukset tai Jonon omistamat tapaukset.
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Katso myös Salesforce Knowledge 430, 434, 489
käyttöoikeusmalli 534
luokittelu 522
Salesforce Knowledge:n parametrien tuominen 471
seuraa muutoksia 458
tuominen 464
tuonnin tila 474
vahvistuksen tila 457, 488
valvonta 314
viennin tila 474
zip-tiedosto tuontia varten 473

Artikkelityypit
asettelun kenttien järjestäminen uudelleen 452
hallinta 443
kenttien luominen 446
kenttätason suojaus 451
luominen 444
mallien kohdistaminen kanaville 459
mukautetut mallit 440, 461
osioiden lisääminen asetteluihin 452
poista 463

Asettelut
Katso myös Artikkelityypit 452
Katso myös SoftPhone-asettelut 159

asiakasportaali
käyttäjien hallinta 48
käyttäjämääritykset 60
käyttäjäprofiilien kohdistaminen 60
käyttöön ottaminen 19
määrittäminen 16
rajoitukset 47
sivuasettelut 41
tietoja 16
useiden portaalien luominen 22
vihjeet ja parhaat toimintatavat 43

Asiakasportaali
artikkelien tarkasteleminen 39
asiakastilien poistaminen käytöstä 66
Asiakirjat-välilehti 33
IdeaExchange 37
Ideat 37
Ideat-välilehti 33
kielten määritys 42
käyttäjien hallinta 68
käyttäjätietueiden jakaminen 57
käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen henkilötileille 63
käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen yhteyshenkilöille

63
käyttöoikeuden poistaminen henkilötileille 63
käyttöoikeuden poistaminen yhteyshenkilöiltä 63
käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin 57
myönnä käyttöoikeus henkilötileille 61
myönnä käyttöoikeus yhteyshenkilöille 61
määrittämiseen valmistautuminen 84
oikeutuksien tarkasteleminen 38
palvelusopimusten tarkasteleminen 38
portaalin käyttöoikeudet 20
portaalin tehokäyttäjä 68
raportit-välilehti 33
raskaan portaalin käyttäjien hallinta 55
Raskaan portaalin käyttäjien tietueiden jakaminen 58
rooli 62
Salesforce CRM Content 33
valtuutettu hallinta 68
Vastaukset 40
web-välilehdet 33
välilehdet 33
välilehtien järjestys 33

Asiakasportaalin
Salesforce CRM Content 35
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Asiakastuki
asetukset 292
mallit 292

Automaattisen vastauksen säännöt
erot työnkulkuhälytyksiin 306
määrittäminen 305

Automatisoidut keskustelukutsut
luo 194

automatisoitu kutsu
asetukset

195

Chatter Answers
Asiakasportaalin määrittäminen 130
Force.com-sivuston määrittäminen 132
itserekisteröinnin määrittäminen 131
kieli 142
Kysymykset-välilehden näkyvyyden määrittäminen 135
Kysymykset-välilehti 135
käyttäjien hallinta 142
käyttäjien määrittäminen 131
käyttäjät 142
käyttöön ottaminen 123
käyttöönottaminen ilman Force.com-sivustoa 137
lisääminen Asiakasportaaliin 137–138
lisääminen kumppaniportaaliin 137, 139
lisääminen portaalin välilehtiin 137
määrittäminen 122
määrityksen vianmääritys 142
määritysten yhteenveto 121
parhaat käytännöt 147
Salesforce Knowledge -palvelun määrittäminen 136
sivuston vedos 142
sähköposti-ilmoitusten asetukset 129
tapausten määrittäminen 134
tietoluokkien kohdistaminen 135
tietoluokkien määrittäminen 136
toteutusvihjeet 145
ulkoasun mukauttaminen 121
Visualforce-sivut 123, 126
vyöhykkeiden luominen 105
vyöhykkeiden muokkaaminen 105
ylennä artikkeliksi -toiminnon määrittäminen 136

CORS-whitelist 218
CTI

Katso Puhelukeskus 148–149, 151
CTI Toolkit

CTI-sovittimet 149
yhteenveto 149

CTI-sovittimet
käyttöön ottaminen

153

Dokumentaatio
Salesforce Knowledge

429

Esittely
1

Hakemistonumerot
lisäkohteen lisääminen 158
lisäkohteiden hallinta 157

haun korostukset 500
henkilötilit

ota käyttöön asiakasportaali 61
HTML-ratkaisut 511
HTTPS

käyttöönotto puhelukeskuksessa 163
Hyväksymisprosessit

luonnossähköposteilla 282
Luonnossähköpostit

282
hyväksymisprosessit

282

Ideaehdotukset
käyttöön ottaminen 120

ideat
asetukset 113
asiantuntija 105
hallinta 112
käyttöön ottaminen 113
käytöstä poistaminen 113
luokat 113
luokkien lisääminen 118
luokkien poistaminen 118
mukautetun kentän asettelut 115
puoliintumisaika 113
sivuasettelut 115
tila 112
valintaluettelon oletusarvo 118
vyöhykkeet 104
vyöhykkeiden luominen 105
vyöhykkeiden muokkaaminen 105
yhteisön asiantuntija 105

Ideat
Asiakasportaali 37
Ideaehdotukset 120
kentät 117
luokat 118–119
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Ideat (jatkuu)
luokka 117
maine 114

Maine
114

Ideat 114
mukautetut kentät 117
tila 117–118
vakiokentät 117
Yhteisö-sovelluksen ottaminen käyttöön 116
yhteisöjen asiantuntijat 115
Yhteisöt 111

Ideoiden kommentit
käynnistimet 116

Ikä
tapaukset 614, 616

itsenäinen toistuvuus 336
itsepalvelu

aloitustoiminto 76
fontit ja värit 83
käyttäjien hallinta 100
osoita ja napsauta -muokkausohjelma 83
portaalit 99

Itsepalveluportaali
tuettu HTML

92

Jakaminen
raskaan portaalin käyttäjien tietueet 58
verrattuna luokkaryhmien näkyvyyteen 534

Jakojoukot
käyttäjäobjektille 57
luominen 55
muokkaaminen 55
tarkasteleminen 59
yleiskatsaus 54

Jakoryhmät 58
jakosäännöt

päivittäminen portaalikäyttäjille 20
jonot

käyttäjien lisääminen 547
luominen 547
poistaminen 547
sähköpostiasetukset 547

Jonot
esimerkkejä 546
knowledge-artikkelin versiot 546
liidit 546
mukautetut objektit 546
palvelusopimukset 546

Jonot (jatkuu)
tapaukset 546
tapausten eskalointisääntö 315
tietoja 546

Julkinen tietämyskanta
edellytykset 434

Julkiset ratkaisut
käyttöön ottaminen

520

Kansiot
portaalikäyttäjien poissulkeminen 20

KCS-ryhmien luominen 484
Kenttätason suojaus

Artikkelityypeissä 451
Kentät

historia 458
seuraa muutoksia 458
tarkasta 458

Kertakirjautuminen
portaalit 48

keskustelupainike
asetukset 185

kielet
Katso myös monikieliset ratkaisut 513

Knowledge 484, 500
Knowledge One -widget

määrittäminen 210
Knowledge-käyttäjä

luominen 476
Knowledge-toiminnot

aktivoiminen 486
luominen 486

Kumppaniportaali
käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen yhteyshenkilöille

63
käyttöoikeuden poistaminen yhteyshenkilöiltä 63
portaalin käyttöoikeudet 20

Kysymykset
luokittelu 522
vyöhykkeet 104

Käynnistimet
Ideoiden kommentit 116

käyttäjät
puhelukeskusten hallinta 164

Käyttäjät
Chatter Answers 142

Käyttöoikeusjoukko
SOS 249
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Käyttöön ottaminen
Live Agent 168

käyttöönotot
Live Agent 182
SOS 252

käyttöönotto
asetukset

182, 253

liidien kohdistussäännöt
tapaukset 304

liidit
kohdistussääntöjen määrittäminen 304

liite 277
liitekomponentti 277
Linkitetyt artikkelit 425
Live Agent

agenttien käyttöoikeudet 170, 172
asetukset 177
automatisoidut keskustelukutsut 194
automatisoitu kutsu 195
estä 205
Force.com-sivustot 191
istunnot 202–203
Istunnot-välilehti 202–203
jonovaihtoehdot 188
keskustelua edeltävä lomake 198
keskusteluiden siirtäminen 206–207
keskustelun jälkeinen sivu 198
keskustelupainike 185
keskustelupainikkeet 187–188
käyttäjien luominen 169
käyttöön ottaminen 168
käyttöönotot 182, 184, 191
käyttöönotto 182
lisää Salesforce-konsoliin 208–209, 212

Live Agent
211

Salesforce-konsoli 211
Live Agent -konsoli 225
luottamukselliset tiedot 205
mukauta keskusteluikkunoita 191
mukauta toteutusta 192
määrittäminen 177, 210
määritä 167, 192, 208
määritä Pikateksti 311
ottaminen käyttöön Omni-Channelin kanssa 241
painikkeiden luominen 184
perustoteutus 167
Pikateksti 199, 313

Live Agent (jatkuu)
reititysvaihtoehdot 187
saapuvat keskusteluilmoitukset 181
sallitut toimialueet 184
taidot 175
tilailmoitukset 181
Valvoja-välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien

kautta 201
valvoja-välilehti 201
valvontapaneeli 201, 211
ääni-ilmoitukset 181

Live Agent -istunnot -välilehti
käyttöoikeusjoukot 202
profiilit 203

Live Agent -kokoonpanot
asetukset 177

Live Agent -konsoli
rajoitukset 225

Live Agent -käyttäjä
luominen 169

Live Agent -käyttöönotto
asetukset 182

Live Agent -rajoitukset 224
lokitiedostot

CTI-sovitin 153
Lomien

määrittäminen 299–300
Luokat

Katso Ratkaisut 522
Katso Tietoluokat 522, 529

Luokkaryhmät
Katso Tietoluokat 522
kumoa poisto 528
palauta 528
poista 528
tietoluokat 528

Lähetystoiminnot
luominen 281

lähetä sähköposti -pikatoiminto
kentät 287

Lähetä sähköposti -pikatoiminto
oletusarvoinen sähköpostimalli 286

läsnäolo-kokoonpano
luo 233

Läsnäolo-kokoonpano
asetukset 234

Läsnäolotila
asetukset 236
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läsnäolotilat
käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukoilla 237, 250
käyttöoikeus profiileilla 238, 250
luo

236, 249

maineet 144
Maineet

Chatter Answers 144
monikieliset ratkaisut

ottaminen käyttöön 519
Mukautetut kentät

Salesforce Knowledge 447
Tiedostokenttä 447

mukautetut Visualforce-sivut 127, 141
määrittäminen

tuki 291
määritykset

Puhelukeskus 152
Määritä

Pikateksti
311

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto
tietoja 20

Ohjatun portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminnon
käyttäminen 21

oikeutukset
haut 325
kentät 324
käyttöoikeudet 327
käyttöön ottaminen 324
mallit 329
määrittäminen 323
oikeutusprosessi 353
oikeutusprosessit 352
sivuasettelut 324
virstanpylväät 332
yhteisöt 368

Oikeutukset
aloittaminen 317
asetusten määrittäminen 317
mallit 317
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa 38
tietoja 316

oikeutus
käynnistimet 331
oikeutusprosessien versiot 365
oikeutusprosessit 365
päivittäminen 363

oikeutus (jatkuu)
raporttityypit 361
Sähköpostista tapaukseksi 331
toimistoajat 362
Webistä tapaukseksi 331
versiointi 363
yhteisöt 331

Oikeutus
oikeutusprosessit 364
päivittäminen 364
rajoitukset 322
versiointi 364

oikeutusprosessi
kentät 356
luominen 353–354
määrittäminen 353
päivittäminen 363
virstanpylväiden lisääminen 357
virstanpylvästoiminnot 359

Oikeutusprosessi
jono 316

oikeutusprosessin luominen 357
oikeutusprosessit 334, 336, 341, 344, 346, 352
Oikeutusprosessit 334
oikeutusten hallinta

virstanpylväät 345
Oikeutusten hallinta

määrittäminen 320
rajoitukset 322
tietoja 316

Omni-Channel
kompaktit asettelut 239
läsnäolo-kokoonpano 233
läsnäolotilat 236–238
Omni-Channel-widget 238
ottaminen käyttöön 228
ottaminen käyttöön Live Agentin kanssa 241

palvelukanavat
228

luo 228
reititys 242
reitityskokoonpano 232

reitityskokoonpanot
230

luo 230
reititysmallin vaihtoehdot 232
testaaminen 240
tuetut objektit 229, 244
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Omni-Channel-widget
lisää Salesforce-konsoliin 238
lisää widget konsoliin 252

Omni-Channel, Agentin työ
kentät 244

Omni-Channel, käyttäjien läsnäolotietueet
kentät 245

Open CTI
yhteenveto

148

Painikkeet
Live Agent 184

palvelu paikan päällä 396, 398, 418, 422
Palvelukanava

asetukset 229
Palvelukonsoli

globaalit pikatoiminnot 280
pikatoiminnot 280

palvelusopimukset
käyttöoikeudet 327
määrittäminen 366
toimistoajat 362
yhteisöt 368

Palvelusopimukset
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa 38

palvelusopimus
raporttityypit 361

palvelutasosopimus 366–367
peräkkäinen toistuvuus 336
Pikateksti

käyttöoikeuden myöntäminen tukiagenteille 312
käyttöoikeudet 312
käyttöön ottaminen 312
määritä 311

Pikateksti>
luo viestejä 199, 313

pikatoiminnot
Palvelukonsoli 280

portaalit
välilehti 99

Portaalit
kertakirjautuminen 48
suojaus 71
terveystarkastus 71

Puhelukeskus
CTI-sovitin 149
CTI-sovittimet 153
HTTPS:n käyttöönotto puhelukeskuksessa 163
käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen 164

Puhelukeskus (jatkuu)
käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta 165
määrittäminen 152
Open CTI 148
puhelukeskuksen kloonaaminen 155
puhelukeskuksen käyttäjien hallinta 164
puhelukeskuksen määritystiedostot 153
puhelukeskushakemistot 157
puhelukeskusten hallinta 157
puhelukeskusten luominen 155
puhelukeskusten muokkaaminen 156
puhelukeskusten tuominen 154
SoftPhone-asettelut 159
tietoja

151

rajoitukset 224
Rajoitukset

Salesforce Knowledge 432
Raskaan portaalin käyttäjät

jakojoukot 55, 57, 59
jakotietueet 58
käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin 57
käyttöoikeuksien myöntäminen tietueisiin 55
Raskaan Asiakasportaalin lisenssit 53
tietoja 53
tietueiden tai käyttäjien jakaminen 54
Todennetun verkkosivuston lisenssit 53

ratkaisut
asetukset 516
ehdotetut 514
HTML 511
julkinen 520
kääntäminen 513
monikielinen 513
monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön 519

Ratkaisut
luokkien määrittäminen 517
raportit 614, 616
ratkaisuluokkien määrittäminen 518

reitityskokoonpano
asetukset 230

Roolit
esimerkkejä luokkaryhmien näkyvyysasetuksista 538
luokkaryhmien näkyvyysasetusten muokkaaminen 537
luokkaryhmien näkyvyysasetusten tarkasteleminen

535

Salesforce CRM Content
Asiakasportaali 35
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Salesforce Knowledge
aloita 434
aloittaminen 430
Apex-dokumentaatio 429
API-dokumentaatio 429
artikkeli-widget 507
artikkeli-widgetit 508
artikkelien hakeminen tapauksista 499, 505
artikkelien tuominen 464
artikkelien valmistelu tuomista varten 465
artikkelityypin asettelun muokkaaminen 452
artikkelityyppien luominen 444
asetus-dokumentaatio 429
Asiakasportaali-dokumentaatio 429
CSV-tiedosto tuontia varten. 466
haku-dokumentaatio 429
hallinta-dokumentaatio 429
hallitse-dokumentaatio 429
julkaise artikkelien URL-osoitteita 456
julkinen tietämyskanta -dokumentaatio 429
kanavanäytön valitseminen 459
Katso myös Artikkelit 428
Katso myös Artikkelityypit 444
Katso myös Julkinen tietämyskanta 430, 434, 489
Katso myös Tietoluokat 428
kehitysdokumentaatio 429
kenttien luominen artikkelityypeille 446
Knowledge One 438–439
Knowledge-välilehti 438–439
kumppaniportaali-dokumentaatio 429
kuvaus 428
käytettävissä olevat kenttätyypit 447
käyttöoikeudet 476
käännös-dokumentaatio 429
luo hyväksymisprosesseja 489
luo käyttäjiä 434
luo työnkulkusääntöjä 489
lähetä artikkelin sisältö sähköpostitse 454
metadata api -dokumentaatio 429
määrittäminen 430, 476
määritä 434, 489
määritä artikkelien käyttöoikeudet 536
oletuskieli 434
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa 39
palvelukonsoli-dokumentaatio 429
parametrien tuominen 471
rajoita artikkelipäällikön käyttöoikeutta 487
rajoitukset 432
rajoitukset-dokumentaatio 429

Salesforce Knowledge (jatkuu)
tapahtumat-dokumentaatio 429
tarkastele tuonnin tilaa 474
tarkastele viennin tilaa 474
tietoja useista kielistä 494
tietoluokat-dokumentaatio 429
tietoluokkaryhmien piilottaminen 492
tuo artikkelien käännöksiä 498
useita kieliä 495
videolinkit 442
vie artikkeleita käännettäväksi 496
vihjeitä ja neuvoja 442, 505
välilehtien näkyvyys 430, 434
zip-tiedosto artikkelien tuontia varten 473

Salesforce-asiakasportaali
Katso asiakasportaali 16

Salesforce-asiakasportaalin käyttäjät
Asiakasportaalin käyttäjien hallinta 48

Salesforce-konsoli
Live Agent -kokoonpanot 176
määrittäminen 176
valvontapaneeli 211

Salesforce-palvelukonsoli
artikkeli-widget 507
artikkeli-widgetit 508

Self-Service
määrittämiseen valmistautuminen 84

Service Presence 226–227, 237
sla

tuotteet 367
snap-in-keskustelu 214, 218–221
SoftPhone-asettelut

mukauttaminen 159
määrittäminen 159
määrittäminen käyttäjäprofiileille 162

sopimuksen rivikohteet
määrittäminen 367
rajoitukset 322

SOS
Käyttöoikeusjoukko 248–249
käyttöönotot 252
käyttöönotto 253
lisenssi 248
läsnäolotilat 249–250

reitityskokoonpanot
251

luo 251
SOS-ominaisuuden käyttöönotto

asetukset 253
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SOS-widget
lisää widget konsoliin 252

Sosiaalinen asiakaspalvelu
Apex-luokka 557, 559, 561, 578
Apex-testit 569
hallinta 549–550, 556–557
hyväksynnät 554
käyttöoikeusjoukot 549
luokittelu 555
moderointi 555
määritä 549–550
profiilit 549
Sosiaalinen henkilökuva 573
sosiaalinen toiminto 556
Sosiaaliset objektit 573
Sosiaaliset viestit 573
yhdistä uudelleen 553

Sosiaalinen toiminto
mukauta 556

Suojaus
portaalien kertakirjautuminen 48
portaalit 71

Synonyymit
hakusäännöt 499, 501

sähköposti
reititysosoite 8
Sähköpostista tapaukseksi 2–3, 8
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa 5–6, 8

Sähköposti
sähköpostista tapaukseksi 3
Sähköpostista tapaukseksi 8
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa 6, 8
vastaussäännöt 305

Sähköposti tapaukseksi tarvittaessa 1
Sähköpostista tapaukseksi

asetukset 3
käyttöönotto ja määrittäminen 3
määrittäminen 2, 8
reititysosoitteet 8
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa 6
sähköpostivastauksen säännöt 305

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
asetukset 6
määrittäminen

5

taidot
Live Agent -käyttäjä 175

tallentaminen
web-tapaukset 10

tapauksen virstanpylväs 353
tapaukset

eskalointisääntöjen määrittäminen 310
kohdistussääntöjen määrittäminen 304
tapausten eskalointisäännöt 310
tapaustiimit 541
tiimit 542
web-tapausten tallentaminen 10

Tapaukset
hae Salesforce Knowledge -artikkeleita 499, 505
Lightning Experience 283, 289
määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle 134
määritä 283, 289
rajoitukset 13
raportit 614, 616
roskapostin rajoittaminen 10
Sähköpostista tapaukseksi -rajoitukset 10
Tapaussyöte-käyttöliittymään päivittäminen 264
Webissä luodut tapaukset 14
Webistä tapaukseksi -roskaposti 15

tapaus
kentät 325

Tapaus 147
Tapausjonot 541
tapaussyöte

korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet 265
mukautetut syötesuodattimet 269

Tapaussyöte
asetukset 271
asiakasilmoitukset portaalivastauksille 265
esiladatut sähköpostimallit 281
julkaisijan määrittäminen 277
korostukset-palkki 270
käyttäjien kohdistaminen 263
käyttöoikeusjoukkojen luominen 262
käyttöön ottaminen 261
mukautettujen toimintojen lisääminen 268
mukautetut komponentit 267
mukauttaminen 270, 282
määrittäminen 260, 268, 277
oletussähköpostimallit 281
ottaminen käyttöön mukautetuissa profiileissa 263
Portaali-julkaisija 265
sivuasettelut 271

sivun asettelut
270, 279
sivun asettelujen muokkaaminen

270
sivun asetteluiden kohdistaminen 270
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Tapaussyöte (jatkuu)
syöteasettelut 271
syötesuodattimien nimeäminen uudelleen 282
sähköpostiluonnosten ottaminen käyttöön 267
tapausten päivittäminen 264
toimintojen nimeäminen uudelleen 282

tapausten eskalointisääntö
jono 315

tapausten kohdistussäännöt 304
tapausten sivuasettelu

lisää toimintoja tapausten sivuasetteluun 290
tapausten virstanpylväät 341, 352, 357, 359–360
Tapausten virstanpylväät 334
tapaustiimit

default 544
esimääritetyt 544
määrittäminen 542
roolit 543
sähköpostihälytykset 545
yhteenveto 541

Tapaustiimit 541
Tiedostot 277
Tietoluokat

esimerkkejä luokkaryhmien näkyvyysasetuksista 538
järjestele 530
kuvaus 522
luokkaryhmien luominen 527
luokkaryhmät 528
luominen 529
muokkaa 530
näkyvyys 533
näkyvyysasetusten muokkaaminen 537
näppäimistön pikavalinnat 526
oletusnäkyvyys 536
poista 532
roolien näkyvyysasetusten tarkasteleminen 535
sijainti 530
verrattuna muihin malleihin 534

Tilit
asiakastilit 66

Toimistoaika
lomat 299–300
tietoja 296, 298
useat 296, 298

tuki
ajan määrittäminen 296, 298
asetukset 292
Asiakasportaalin käyttäjien hallinta 48
Itsepalvelukäyttäjien hallinta 100

tuki (jatkuu)
Itsepalvelun aloitustoiminto 76
Itsepalvelun fontit ja värit 83
lomat 299–300
mallit 292
määrittäminen 291
toimistoajan määrittäminen 296, 298

Tukitiimit 541
Tuominen

artikkeleita Salesforce Knowledge:en 464
artikkelien valmistelu Salesforce Knowledge:en tuomista

varten 465
CSV-tiedosto artikkelien tuontiin Salesforce Knowledge:en

466
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